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1. ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНИХ 
ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ 

 
1.1. Об’єктивна необхідність політико-правового 

забезпечення ґендерної рівності 
 
Складовою становлення незалежності української держави, 

трансформації й оновлення українського суспільства наприкінці ХХ і на 
початку ХХІ століття є ґендерні зміни, які на цей час надзвичайно 
актуалізувались у світовому та Європейському співтовариствах. Вони 
зумовлені низкою явищ, а саме:  

– появою нових форм соціального й культурного життя жінок і чоловіків та 
його правового забезпечення, становленням сучасної світової й 
національної ґендерної культури, що співпали зі створенням незалежної 
української держави; 

– розвитком ґендерної демократії в країнах світу та Європейського 
співтовариства, як і національними перетвореннями в сфері ґендерних 
відносин, які потребують критичного переосмислення й реформування 
поширених політичних, ідеологічних та культурних підходів. Таке 
критичне переосмислення органічно пов’язане з необхідністю аналізу 
реального становища і статусу жінок та чоловіків в Україні; 

– переосмисленням поширених в українському суспільстві ґендерних 
практик, що робить нагальними ґендерний підхід до політики, ґендерний 
компонент в її структурі, ґендерний аспект соціального упорядкування за 
допомогою політико-правового інструментарію.  
Ґендерні перетворення на світовому й національному рівнях значною 

мірою зумовлені розгортанням процесів глобалізації, демократизації й 
гуманізації суспільного й державного життя, що охопили й українське 
суспільство. Ці процеси, проявившись на межі ХХ-ХХІ століть, особливо 
висвітили позитивні зміни та значні розриви у становищі української жінки і 
чоловіка, подолання яких актуалізує роль і значення державної ґендерної 
політики як фактора суспільного прогресу. Вони унаочнили вимогу 
здійснювати перетворення не лише в становищі та соціальному статусі жінок, 
як це пропонувалося раніше, а розробляти системну ґендерну політику, яка 
враховувала б також зміни у становищі та статусі чоловіків відповідно до 
потреб нового історичного часу.  

Таким чином, демократизація суспільного й державного життя, пов’язана 
із входженням України в європейську спільноту, є прямо пропорційною 
врахуванню нагальних ґендерних викликів сучасності та визначенню 
соціальних завдань, виходячи з ґендерної перспективи. Серед основних 
соціальних викликів, які постали перед українським суспільством, 
відзначаються: 



– виросла мобільність населення, посилення його міграційних потоків, що 
значно розширило міжнародні зв’язки як чоловіків, так і жінок; 

– вирослий інтерес держави та суспільства до міжнародного досвіду 
ґендерних перетворень та практики здійснення ґендерної політики в 
розвинених країнах світу; 

– становлення людини нового змісту в суспільстві, де виробництво як 
джерело багатства все більш замінює сфера обслуговування і яке 
базується на інформації. Це потребує поширення сучасних зразків 
егалітарної ґендерної культури у взаємовідносинах жінок та чоловіків. 
Тому навіть копіювання зразків ґендерних перетворень інших народів є 
прогресивним кроком, коли вони сприяють динамічному розвитку своєї 
країни; 

– поява нових форм трудової етики, які включають і ґендерний компонент, 
що пронизує всі соціальні інститути – сім’ю, школу, сферу виробництва, 
суспільство в цілому;  

– утвердження нових, егалітарних ґендерних чеснот, які ґрунтуються на 
взаємоповазі статей, їх взаємопідтримці, вмінні спілкуватися, 
толерантності, партнерстві, паритетності у відносинах тощо. Це 
сугголосне соціокультурним нормам, що побутують в українському 
суспільстві, і включають багато ґендерних чеснот, що забезпечують 
ґендерний прогрес.  

– зміни у способах спільної праці жінки і чоловіка: жінка, активно 
включаючись до засвоєння й застосування інформаційних технологій, 
стає все більш здатною, поряд із чоловіком, контролювати свої знання і 
формувати себе як самостійного, а не підлеглого, залежного індивіда; 

– освоєння українським суспільством фундаментальних цінностей ХХІ 
століття, визначених документами, прийнятими на Другому і Третьому 
всесвітніх Самітах ООН, до яких приєдналася і Україна. Рівність у них 
розглядається як фундаментальна цінність поряд із свободою, 
справедливістю і толерантністю, стаючи основою формування сучасної 
культури ґендерних відносин; 

– прогрес в усвідомленні актуальності ґендерних питань, які на сьогодні 
вважають суспільно значущими майже половина громадян України.1 
Важливе й зростання частки жінок, які усвідомлюють значущість 
проблем подолання ґендерної нерівності для українського суспільства – 
їх кількість становить 58 %2; 

                                                
1 Натомість, кожен п’ятий вагається у визначенні ступеня їх актуальності, не виключаючи їх із переліку 
важливих, а 36% схильні не надавати їм значущості / Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до 
гендерних проблем в українському суспільстві. – К.: Вид-во ТОВ «ВАІТЕ», 2007. – С. 16. 
 2 Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних проблем в українському суспільстві. – К.: Вид-
во ТОВ «ВАІТЕ», 2007. – С. 16. 
 
 
 
 



В Україні відзначаються суттєві ґендерні диспропорції в соціальних 
відносинах, аналіз, попередження та ліквідацію яких у загальносуспільному 
масштабі системно може здійснити лише зорієнтована на ґендерні 
перетворення держава. Кожна з цих диспропорцій не існує сама по собі, а тому 
потребує співставлення та ув’язки з іншими з позицій ґендерного аналізу. На 
сьогодні серед першочергових ґендерних проблем визначаються:  

– необхідність врегулювання вирослої міграції чоловіків і жінок, близько 7 
мільйонів яких виїхало на заробітки чи на постійне проживання за 
кордон, і з яких жінки становлять 5, а чоловіки – 2 мільйони відповідно. 
Це є фактором посилення ґендерних диспропорцій, уже наявних в різних 
сферах суспільного життя в Україні, вплив яких надалі ще 
посилюватиметься;  

– виросла кількість іммігрантів – чоловіків і жінок, які привносять власні 
етнічні норми й національні особливості ґендерної культури, чим 
видозмінюють притаманну Україні культуру ґендерних відносин, що 
обов’язково має враховуватись у державній ґендерній політиці;  

– наростання та поглиблення явищ соціальної дезорганізації, зокрема 
зростання кількості розлучень, поширення безпритульності хлопчиків і 
дівчаток, руйнації сімейних відносин, зокрема й унаслідок появи нових 
форм організації сімейних стосунків, що потребує окремої уваги;  

– спричинені соціальною дезорганізацією та міграційними процесами нові 
явища, зокрема поява в Україні районів з домінуванням переважно 
чоловічої (на сході) чи переважно жіночої робочої сили (на заході), що 
деформує весь спектр соціальних відносин у цих регіонах та спричиняє 
негативний вплив на них; 

– недостатнє володіння ґендерною проблематикою у всій системі 
управління, покликаній регулювати ґендерні процеси в Україні, що 
корелює з низьким рівнем поінформованості українського населення 
щодо стану ґендерних відносин;3 

– недостатня розвиненість ґендерного законодавства та низький рівень 
ґендерно-правової культури; 

– повільний і дискретний процес формування спеціалізованого державного 
механізму управління ґендерними процесами, що виражається в 
безперервному реформуванні та перебудовах профільних органів. 
“Ґендерне будівництво держави” як створення формалізованих 
інститутів, що займаються ґендером, відображає стан суспільства, як 
носія певних ґендерних цінностей і традицій, що обмежує можливості 
прямого копіювання Україною ґендерних норм, прийнятих іншими 
державами. Однак готовність суспільства до сприйняття таких норм має 
бути сугголосною готовності держави не відставати від суспільства, бо в 
цьому разі ґендерні процеси стануть некерованими. Необхідна 

                                                
3 За експертними оцінками, рівень обізнаності населення як  „дуже низький” та „низький” оцінили 30% та 49% 
опитаних експертів, незалежно від їх статі / Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних 
проблем в українському суспільстві. – К.: Вид-во ТОВ «ВАІТЕ», 2007. – С. 26.  
 



збалансованість цих процесів не встигає утвердитися внаслідок 
безперервних перебудов органів управління; 

– недостатня ґендерна чутливість чоловіків як ґендерної групи, досі 
поширене сприйняття ними ґендерної проблематики як малозначущої чи 
другорядної. Це показник необхідності ґендерного виховання та просвіти 
насамперед чоловіків, як актуальної для українського суспільства 
проблеми; 

– поширеність поверхових поглядів та оцінок стану й становища чоловічої 
частини соціуму, яка перебуває у надзвичайно тяжкому становищі. У віці 
28-45 років чоловіків помирає в країні втричі більше, ніж жінок, а їх 
смертність в Україні в цілому вчетверо більша, аніж серед європейців. 
Ґендерний розрив у тривалості життя українців становить 10-12 років, 
натомість серед європейців такий розрив становить 4-6 років. Україна 
стрімко „фемінізується”, що серйозно вплине на всі сфери суспільної 
життєдіяльності; 

– зміни у самовираженні й самоствердженні особистості жінки і чоловіка, в 
їх стилях життя й способах спілкування, що відкрились завдяки 
можливостям ефективного засвоєння й використання нових 
комунікаційних технологій (зокрема, у веденні підприємницької 
діяльності, в освітніх цілях, встановленні контактів, обміні інформацією, 
здійсненні пропагандистської діяльності тощо). В таких умовах 
необхідність державного регулювання ґендерними процесами зростає; 

– актуалізуються владний, управлінський та правовий напрями державної 
ґендерної політики внаслідок інтенсивної самоорганізації соціального 
життя, базовими для якого є відносини між статями. Впорядкування та 
перегляд чинних норм, узгодження їх із правовими, поява, в системі цих 
останніх, норм, що регулюють ґендерні відносини, організація 
соціального порядку з урахуванням ґендерної складової, творення 
широкого кола громадських організацій й поглиблення їх ґендерної 
орієнтації потребують раціональної бюрократичної уваги. В самому 
творенні й функціонуванні управлінської влади очевидною потребою стає 
врахування ґендерного компоненту; 

– негативні соціальні тенденції, які визначаються в житті жінок і чоловіків, 
потребують цільового державного впливу на окремі зони несприятливих 
змін у політичній, економічній, соціальній та культурній площинах. У 
зв’язку з цим актуалізація державної ґендерної політики й 
цілеспрямований вплив влади на ґендерні перетворення та пов’язані з 
ними процеси є історично необхідними; 

– нові суспільні практики потребують нових гуманітарних установок та 
орієнтирів. Сучасний зміст відносин поміж статями потребує гуманізації 
державної політики, передовсім – звернення до особистості жінки і 
чоловіка. Актуалізація гуманітарної спрямованості державної політики 
спроможна подолати її технократизм, пануючий протягом всього ХХ 
століття, й надати позитивної динаміки змінам становища жінки і 
чоловіка та становленню українського суспільства в цілому.  



Отже, протягом всіх років незалежності Україна перебуває в 
надзвичайності творення нової організації суспільного життя й державного 
устрою. Розбудова української державності супроводжується активним 
зацікавленням ґендерними питаннями з боку громадянського суспільства. Ці 
докорінні трансформації, зокрема, й входження жінки майже у всі сфери 
суспільного життя, актуалізує ґендерну діяльність всіх структур політичної 
системи суспільства. Їх перебудова на принципах демократії і справедливості 
пов’язана насамперед зі змінами людського потенціалу та набуття ним нових 
якостей, що залежить в тому числі й від змін у становищі та статусі жінки й 
чоловіка. Саме в залежності від їхнього становища мінятимуться й темпи 
перетворень – їх прискорення чи відставання.  

 Оскільки Україна як європейська держава за радянських часів втратила 
значний соціальний відрізок часу у суспільному розвитку, то нові умови 
об’єктивно потребують пошуку можливостей його надолужити. Здійснення 
ґендерних перетворень є однією із таких можливостей. Ними визначається 
історична хода України, її вступ в Європейське співтовариство, забезпечення 
сталого і стійкого людського розвитку. Така орієнтація потребує втілення 
новітньої політики рівності жінок і чоловіків та її правового забезпечення.  



1.2.  Юридичне закріплення державної ґендерної політики в Україні 
та її основні напрями  

 
У перші роки ХХІ ст. в Україні сформувалася державна ґендерна 

політика. У 2005 та 2006 роках прийняті важливі документи стратегічного 
значення, в яких ґендерний напрям політики розглядався не як додаток до 
панівної доти концепції “поліпшення становища жінок”, а як масштабне 
самостійне явище, що потребує окремої уваги та державних форм регулювання. 
Такими документами є:  

– Указ Президента України “Про вдосконалення роботи центральних і 
місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків” від 26 липня 2005 року №1135/2005; 

– Закон України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків”, прийнятий Верховною Радою України 8 вересня 2005 року № 
2866-ІУ; 

– Державна програма з утвердження ґендерної рівності в українському 
суспільстві на період до 2010 року, затверджена постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1834. 
Ці документи мали прогресивне концептуальне і практичне значення для 

України, оскільки юридично забезпечували: 
– узгодження й гармонізацію національного законодавства з питань 

ґендеру з міжнародним; 
– законодавче визнання наявної в країні ґендерної дискримінації в усіх 

сферах суспільного життя та необхідність її заборони як явища, що 
стримує соціальний прогрес; 

– визнання й уведення в законотворчий процес самого поняття 
“державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків”; 

– визнання ґендерної політики за необхідну складову державної 
політики; 

– визначення напрямів державної політики щодо забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків;  

– виокремлення забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків у спеціальну сферу; 

– наголос на ролі та значенні забезпечення реальних можливостей для 
досягнення ґендерної рівності; 

– визначення механізму забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків як системи органів, установ та організацій, 
наділених повноваженнями щодо забезпечення рівних прав та 
можливостей у сфері ґендерної рівності; 

– наголос на утворенні спеціалізованого центрального органу 
виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків та окреслення його компетенції; 

– відповідальність за порушення законодавства України про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 



– постановку питання про уведення спеціальних тимчасових заходів 
задля створення рівних можливостей для статей та просування 
ґендерної рівності в тих сферах соціального життя, в яких виявлено 
дисбаланс у представленості жінок чи чоловіків або нерівний статус 
осіб однієї зі статей. 

Прийняті акти юридично забезпечують ґендерне моделювання способу 
життя українського суспільства, державного будівництва, діяльності державних 
і громадських інституцій. Вони спрямовані на моделювання рівних прав та 
можливостей чоловіків і жінок відповідно до історичних потреб і процесу 
суспільного розвитку, реального статусу статей, а також включають спроби 
політико-правового моделювання ґендерної перспективи й напрямів ґендерних 
перетворень в політико-правовий сфері життя українського суспільства.  

 Основні напрями державної ґендерної політики юридично окреслені в 
цільовому Законі України “Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків” і надалі потребують ширшого програмного розкриття та 
визначення необхідних механізмів їх реалізації. Законом визначені вісім 
основних напрямів, а саме:  

1) утвердження ґендерної рівності;  
2) недопущення дискримінації за ознакою статі;  
3) застосування позитивних дій;  
4) забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно-

важливих рішень;  
5) забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо 

поєднання професійних та сімейних обов’язків;  
6) підтримка сім’ї, формування відповідального материнства і 

батьківства; 
7) виховання і пропаганда серед населення України культури 

ґендерної рівності, поширення просвітницької діяльності у цій 
сфері;  

8) захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за 
ознакою статі. 

Утвердження ґендерної рівності визначає державне спрямування країни 
щодо творення суспільства ґендерної рівності, тобто відображає мету, якою є 
забезпечення паритетності у ґендерних відносинах. Юридично визначивши 
утвердження ґендерної рівності в суспільстві як напрям ґендерної політики, 
держава виступає гарантом забезпечення такої рівності, спрямовуючи свою 
діяльність притаманними їй юридичними, організаційними та ідеологічними 
методами. 

Важливо відзначити, що Закон не зводить рівність лише до її юридичного 
змісту, а підводить до розуміння рівності соціального статусу та загальної 
участі жінок і чоловіків у всіх сферах суспільного, державного та приватного 
життя. В цьому підході закладено долання елементу ієрархічності, за якою 
історично чоловіки розглядались як істоти вищі, а їх діяльність та результати як 
суспільно значущіші за дії та результати, досягнені жінками. Однак у ньому 
закладена і певна суперечність: державна політика ґендерної рівності зводиться 



до рівності правового, а не соціального статусу жінок і чоловіків, тоді як 
можливості розширені до загальносоціальних умов для реалізації прав.  

Недопущення дискримінації за ознакою статі як напрям націлений на 
запобігання та викорінення ґендерної дискримінації. Забезпеченню однакового 
ставлення до жінок і чоловіків держава сприяє діяльністю, спрямованою на 
заборону прямих і непрямих форм дискримінації. Текст Закону не наголошує на 
існуванні таких форм, при значній поширеності в Україні переважно непрямої 
(прихованої) дискримінації. При визначенні напрямів державної політики всі 
вони спрямовані “на недопущення ґендерної дискримінації”. У ст. 6 Закону 
йдеться про “заборону за ознакою статі”. Більш юридично грамотно звучало б 
утверджувальне “попередження й заборона дискримінації за ознакою статі”.  

Застосування позитивних дій. Цим напрямом законодавець вперше в 
законодавстві країни справедливо виділив застосування позитивних дій як 
самостійний напрям державної діяльності у сфері ґендеру, розглядаючи їх як 
спеціальні тимчасові заходи, спрямовані на усунення дисбалансу між 
можливостями жінок і чоловіків реалізувати рівні права, надані їм 
Конституцією і законами України. Виділення такого напряму суголосне 
рекомендаціям міжнародних організацій, результатам національного досвіду 
інших країн. Важливо наголосити, що про застосування позитивних дій йдеться 
у восьми статтях Закону та підкреслено, що позитивні дії з боку держави не 
вважаються дискримінацією за ознакою статі. 

Закон покладає застосування позитивних дій на інституції: 
– органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 

підприємства, організації та установи, об’єднання громадян сприяють 
збалансованому представництву статей в управлінні та прийнятті 
рішень. Для досягнення мети цього Закону у своїй діяльності вони 
можуть застосовувати позитивні дії (ст.7); 

– спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з 
питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
вносить пропозиції щодо застосування позитивних дій та їх 
припинення (ст.11); 

– органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах 
своєї компетенції здійснюють позитивні дії (ст.12); 

– роботодавці можуть здійснювати позитивні дії, спрямовані на 
досягнення збалансованого співвідношення жінок і чоловіків у різних 
сферах трудової діяльності, а також серед різних категорій 
працівників (ст.17).  

У Законі в основному задекларовано можливості звернення до 
позитивних дій. Від виконавчої влади вимагається розкриття змісту таких 
позитивних дій, що не досить чітко виписані в Законі. Такі дії можуть бути 
загальні і спеціальні, нормативно-правові і політичні тощо. У Законі уникається 
визначення критеріїв, умов та підстав їх застосування. У ньому не виписується 
у правовій нормі необхідність обов'язкового 40-відсоткового представництва 
жіночої статі у складі депутатського корпусу парламенту, рекомендованого 
державам за міжнародними актами, до яких приєдналася Україна, і при 



наявності яких можливе розв'язання ґендерних проблем законодавчим чином. 
До речі, “Цілями Тисячоліття. Україна” – програмою, вже прийнятою в Україні, 
– до 2015 року передбачається досягнення 30-відсоткового представництва 
жіночої статі у парламенті.  

Аморфною лишається норма статті 15 Закону, в якій записано, що 
“політичні партії, виборчі блоки під час висунення кандидатів у народні 
депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
передбачають представництво жінок і чоловіків у відповідних виборчих 
списках”. Ця думка виглядає незакінченою. Залишаються актуальними 
рекомендації щодо відсоткового складу статей в партійних списках, які випали 
з поля зору законодавця. 

У Законі не виписаний механізм прийняття рішень про застосування 
позитивних дій та припинення дії та контролю за їх здійсненням. Це обмежує 
юридичні можливості застосування продекларованої норми, а отже робить 
паліативним забезпечення самого напряму діяльності. 

 Позитивний зміст напряму державної політики щодо забезпечення рівної 
участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно-важливих рішень Закон 
розглядає в широкому соціальному контексті. Ним передбачено вироблення 
державних гарантій у нормативно-правових заходах щодо перебудови на 
ґендерних принципах діяльності всіх структур політичної системи. Цей 
важливий напрям державної політики на практиці залишиться лише 
задекларованим, або в кращому разі паліативним без конкретизації і 
обов’язкового визначення його відсоткових параметрів, на що було вказано 
вище. Причому визначення необхідності 20-ти, 30-ти, 40% участі осіб якоїсь зі 
статей при прийнятті рішень – це перший крок, оскільки законодавець говорить 
саме про “рівну участь” у прийнятті рішень, тобто про 50-відсоткове 
представництво жінок і чоловіків.  

У напрямі Закону із забезпечення рівних можливостей жінкам і 
чоловікам щодо поєднання професійних та сімейних обов’язків вдало 
поставлено акцент на державному напрямі діяльності щодо забезпечення 
можливостей для жінок і чоловіків самореалізувати себе як рівних 
особистостей, які несуть професійні і сімейні обов’язки. Жінка особливо 
перебуває щодо цього в нерівному з чоловіком становищі. Цей напрям 
державної політики України заслуговував би на окремий розділ в Законі, як це, 
наприклад, виписано в Законі про встановлення рівності жінок і чоловіків в 
Німеччині, у Федеральному плані з ґендерної рівності Канади “Платформа дій 
на нове сторіччя”, або окремою статтею Закону України, як це зроблено в 
Законі Республіки Ісландії про надання рівного статусу і рівних прав жінкам і 
чоловікам.4 

Відповідно до ст.51 Конституції України в Законі як напрям державної 
ґендерної політики визначається підтримка сім’ї, формування відповідального 
материнства і батьківства. В рамках Закону про забезпечення рівних прав та 
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можливостей жінок і чоловіків він спрямовує становлення сім’ї та розвиток 
відносин у ній на принципі паритетності. Саме така сім’я, побудована на 
демократичних засадах і відповідає сучасній реальності стану і поведінки жінок 
і чоловіків. Руйнування традиційної сім’ї, патріархальних відносин в ній – 
процес, який характеризує сучасний світ. Він властивий і українському 
суспільству. Перебудова соціо-статевих відносин у напрямі паритетності 
потребує часу для формування. В такій ситуації Закон досить точно ставить 
акцент саме на відповідальному материнстві й батьківстві, від яких залежить 
становище дітей в країні. Характер відповідальності більш детально визначає 
сімейне, цивільне та інше законодавство. 

Як структура громадянського суспільства, сім’я потребує державної 
підтримки і захисту. Прикладом може слугувати Киргизія, яка на 
пострадянському просторі одна з перших прийняла Закон про основи 
державних гарантій забезпечення ґендерної рівності (2003 р.), в якому рівність 
в сімейних відносинах віднесено до основних цілей і завдань закону.5 

 Ще одним напрямом державної діяльності у забезпеченні ґендерної 
рівності визначено виховання і пропаганду серед населення України культури 
ґендерної рівності, поширення просвітницької діяльності у цій сфері. 
Визначаючи такий напрям ґендерної політики, Закон спрямовує 
життєдіяльність всіх соціальних інститутів в Україні на формування і 
збереження цінностей ґендерної рівності. Культура ґендерної рівності не 
виникає сама по собі, потребуючи виховання, широкої пропаганди, масштабної 
системної освіти і просвітницької діяльності. Такий напрям державної політики 
та її інтегрування в усі сфери життя сприятиме творенню культури суспільства 
ґендерної рівності. 

 Держава є тією організованою структурою, яка здатна впливати на 
інформаційні процеси, у тому числі й пов’язані з ґендерною дискримінацією, 
що відображено у напрямі захисту суспільства від інформації, спрямованої на 
дискримінацію за ознакою статі. Інформаційне суспільство, становлення якого 
відбувається в Україні, включає як прогресивні, так і регресивні явища, що 
мають глобальний характер і також поширюються в Україні. Серед них 
прагнення через засоби масової інформації зберегти патріархатні відносини, 
використати тіло жінки у рекламі в найобразливіших для неї формах. В умовах 
нерозвиненого інформаційного законодавства і становлення інформаційного 
права цей напрям заслуговував би на представлення у самостійній статті 
Закону. Реалізація цього державного напряму потребує окремого юридичного 
забезпечення у прийнятті Закону про захист суспільства від інформації, 
спрямованої на дискримінацію за ознакою статі. 

Прийняття Верховною Радою України цільового Закону з питань ґендеру 
і визначення в ньому напрямів ґендерної політики стало значним кроком в 
юридичному утвердженні демократії в українському суспільстві. Водночас цей 
Закон набув би глибшого змісту, якби вмістив спеціальні заходи щодо нагляду 
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за забезпеченням рівності чоловіків і жінок. В Законі практично відсутній 
механізм подання та розгляду скарг на дискримінаційні дії приватних та 
посадових осіб, державних органів, проведення перевірок за такими скаргами, 
прийняття за ними рішень, обов’язкових для виконання, передбачення 
накладення санкцій та ін. Це потребує подальшого напрацювання юридичних 
механізмів його забезпечення. 

 Статті Закону потребують інтеграції в сучасний політико-правовий 
механізм забезпечення ґендерної рівності. З іншого боку, такий механізм буде 
здатний до сприйняття Закону, якщо вчасно і активно зможе інтегрувати всю 
систему напрацьованих ґендерних норм права. З огляду на це, кожен з 
розглянутих напрямів державної політики потребує подальшої розробки 
державної програми його втілення та напрацювання необхідної сучасної 
досконалої юридичної бази. З окремих напрямів державної ґендерної політики 
необхідне прийняття окремих законів, що є однією з умов втілення державної 
ґендерної політики в подальші реальні дії. 



1.3. Правове забезпечення ґендерної політики в Україні 
 

1.3.1. Визнання Україною основних міжнародних підходів до 
рівності статей 

 
У формуванні та здійсненні ґендерно-правової політики Україна 

враховує результати розвитку міжнародних відносин та їх залежність від:  
– оцінки прогресу, зокрема у сфері права, досягнутого в умовах її 

незалежності; 
– необхідної політичної волі щодо політико-правових основ входження 

до світового і європейського співтовариства; 
– органічного перебування у ньому з відповідними якісними 

параметрами організації суспільного і державно-правового життя; 
– виконання домовленостей, принципів та норм міжнародного права. 

Це зумовлює необхідність узгодження національних принципів 
рівності статей з міжнародними стандартами ґендерної упорядкованості 
соціального життя. При визначенні та втіленні ґендерно-правової політики 
вихідною методологічною позицією Україна розглядає врахування таких 
рівнів: 

– загальносвітовий (планетарний) підхід до рівності статей; 
– європейський підхід як відображення соціокультурних та 

соціоекономічних особливостей Європи, до якої належить Україна; 
– національний, що передбачає врахування особливостей, притаманних 

українському суспільству.  
Як член міжнародних та європейських організацій, в інтересах розвитку, 

миру і прогресу, а також демократії та національної безпеки, Україна підписала 
всі міжнародні документи світового та європейського значення, в яких 
викладено положення ґендерної рівності, і як країна-підписант визнала їх 
правомірність, сприйняла як орієнтир та взяла зобов’язання щодо їх виконання. 
Серед таких документів: 

– Загальна декларація прав людини (1948 р.); 
– Міжнародний пакт ООН про громадянські і політичні права (1966 р.); 
– Міжнародний пакт ООН про економічні, соціальні і культурні права 

(1966 р.); 
– Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 

(1979 р.) та Факультативний протокол до неї (1999 р.); 
– Віденська декларація прав людини (1993 р.); 
– 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 здійснення Пекінської декларації і Платформи дій”, 
прийняті на Спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН з порядком 
денним “Жінки у 2000 році: рівність між жінками і чоловіками. 
Розвиток і мир у ХХІ столітті”; 



– Декларація тисячоліття Організації Об’єднаних Націй “Цілі 
тисячоліття”, затверджена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 
(2000 р.). 

Досягненню успіхів в утвердженні ґендерної рівності, змінам у правовому 
статусі жінок України сприяла діяльність із узагальнення національного 
досвіду країн Європи та вироблення ґендерних стратегій і перспектив 
європейськими структурами. Держави-члени Європейського Союзу зробили 
значний крок у розробці єдиної ґендерно-правової політики. Як член Ради 
Європи (з 1995 р.) та за умовами членства, Україна зобов’язалася узгодити 
національне ґендерне законодавство з відповідними європейськими 
документами, ставши частиною європейської регіональної системи. Серед 
таких документів: 

– Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод, 
прийнята 4 листопада 1950 року в Римі; 

– Європейська соціальна хартія, прийнята Радою Європи у 1961 р., та 
Європейська соціальна хартія (переглянута) 1999 р.; 

– Декларація про рівноправність жінок і чоловіків, прийнята Комітетом 
Міністрів Ради Європи у 1988 р.; 

– Заключна декларація другого саміту глав держав і урядів Ради 
Європи, прийнята у Страсбурзі10–11 жовтня 1997 р.; 

– Декларація Ради Європи про застосування рекомендацій Комісії із 
захисту гідності жінок і чоловіків на робочому місці, включаючи 
Кодекс практичних дій щодо боротьби проти сексуальних домагань 
1991 р.; 

– Європейська конвенція з питань боротьби проти торгівлі людьми 
2005 р. та ін. 

Цьому сприяють і рішення та рекомендації Ради Європи, серед яких: про 
політичне, соціальне й громадянське становище жінки (1975 р.), про участь 
жінок і чоловіків на принципах рівного представництва в комітетах та інших 
органах Ради Європи (1981 р.), про становище жінок у Секретаріаті Ради 
Європи (1981 р.), про створення Консультативного комітету з рівності 
можливостей для жінок і чоловіків (1982 р.), Про поширення рівних 
можливостей для жінок (1982 і 1986 рр.), про заохочення позитивних дій щодо 
жінок (1984 р.), про жінку в політиці (1985 р.), про рівноправність чоловіків і 
жінок у політичному та суспільному житті (1986 р.), про участь жінок у 
прийнятті рішень на місцевому та регіональному рівнях (1986 р.), про 
збалансованість участі чоловіків і жінок у прийнятті рішень (1995 і 1996 рр.), 
про тягар доказування у справах про дискримінацію на основі статі (1997 Р.), 
про впровадження комплексного підходу до проблеми рівності між жінками і 
чоловіками (1998 р.), про боротьбу з торгівлею людьми з метою сексуальної 
експлуатації (2000 р.), про проведення кампанії проти торгівлі жінками (2002 
р.), про захист жінок від насильства (2002 р.), про комплексний підхід до 
проблеми рівності між жінками і чоловіками (1998 р.) і про заходи у галузі 
рівності (2000 р.), про збалансовану участь жінок і чоловіків у процесі 
прийняття рішень у галузі політики та громадського життя (2003 р.). 



Ці та інші документи закладають для України основи правових 
можливостей ґендерних перетворень, юридичного регулювання ґендерних 
процесів у різних сферах життя. Впровадження ґендерно-правових підходів до 
впровадження ґендерної рівності в різних сферах життєдіяльності суспільства і 
держави формує самостійну ґендерну сферу, її внутрішню стратегічну 
визначеність, політику та механізми регулювання ґендерними процесами. 

Україна брала участь у шести європейських конференціях міністрів із 
питань рівності між жінками і чоловіками, що скликалися Радою Європи, 
підсумкові документи яких пройняті ідеєю рівності між жінками і чоловіками 
як принципом прав людини й обов’язковою умовою демократії та соціальної 
справедливості. Так, Третя Європейська конференція міністрів з рівності між 
жінками і чоловіками прийняла План дій по боротьбі з насильством щодо 
жінок (Рим, жовтень 1993 р.), Четверта – Декларацію про рівність між 
жінками і чоловіками як основний критерій демократії (Стамбул, листопад 
1997 р.) та Багатогалузеві стратегії дій, спрямовані на досягнення рівності 
між жінками і чоловіками як основного критерію демократії, П’ята 
Європейська конференція міністрів з питань рівності між жінками і 
чоловіками (Скоп’є, січень 2003 р.) прийняла Декларацію і Програму дій 
“Рівність статей: ключове питання для суспільств на етапі змін” та 
Резолюцію “Роль жінок і чоловіків у попередженні конфліктів, 
миробудівництві й у демократичних процесах на етапі після врегулювання 
конфліктів – ґендерні підходи”, шоста – Резолюцію «Досягнення ґендерної 
рівності: виклик для прав людини і передумова економічного розвитку» 
(Стокгольм, червень 2006 р.). У цих документах закріплюються норми щодо 
протиправності дискримінації за ознакою статі. 

Станом на кінець 2007 року здійснюється підготовка до Сьомої 
європейської конференції міністрів з питань рівності між жінками і 
чоловіками, яка відбудеться в Баку в 2010 році, й  на якій передбачається 
розглянути питання та прийняти Декларацію про досягнення практичної 
рівності між жінками і чоловіками. 

Однак будь-які міжнародні акти та інші документи забезпечують 
гарантії там, де сильна влада закону, де прийняті закони та інші нормативно-
правові акти гарантують дотримання конституційних прав та міжнародних 
домовленостей, де добрі наміри не витісняються політичною доцільністю.  

Україна ратифікувала майже всі міжнародні документи, в яких 
закріплено ґендерний підхід до формування міжнародної і національної 
політики, до впровадження його в усі сфери життя суспільства. Цим держава 
визнала його як найдоцільніший у визначенні планів, програм національних 
перетворень та зобов’язалась забезпечувати Рівність, Розвиток і 
Справедливість у країні, регіоні й світі, керуючись ідеями соціальної та 
ґендерної рівності.  

У цих та інших документах суспільний розвиток та прогрес 
пов’язується з визнанням гідності й свободи людини, у них показано 
важливість ґендерного чинника для сучасного цивілізаційного розвитку. 
Свобода від дискримінації за ознакою статі є необхідною складовою в 



структурі всіх свобод, оскільки визначає їх суб’єкта, носія, а саме – жінку і 
чоловіка. 

Підписавши прийняті на світовому та європейському рівні документи, 
Україна цим самим визнала і сприйняла до дії окреслені в них основні підходи до 
рівності статей, а саме те, що: 

– рівність жінок і чоловіків нерозривно взаємопов’язана з оцінкою 
соціального прогресу, розвитку та миру; 

– пріоритетність ґендеру у забезпеченні прав людини поряд з такими 
пріоритетами, як бідність, демографія, екологічні питання і мир; 

– рівність жінок і чоловіків є універсальною та незмінною в системі 
основних прав і свобод людини; 

– права жінок та дівчаток є невід’ємною і неподільною складовою 
частиною загальних прав людини і повинні захищатися на всіх 
стадіях життєвого циклу – в дитинстві, юності, дорослому і похилому 
віці; 

– ліквідація всіх форм дискримінації за ознакою статі є 
першочерговими цілями міжнародного співтовариства; 

– рух за рівність чоловіків і жінок у всьому світі є одним із 
визначальних факторів сучасності; 

– рівність можливостей для всіх людей має ключове значення для 
побудови справедливих демократичних суспільств у ХХІ ст.; 

– рівність жінок і чоловіків є першорядною серед семи пріоритетних 
сфер і напрямків політики, визначених главами держав і урядів світу 
на Саміті Тисячоліття в документі “Цілі Тисячоліття”, (вересень 2000 
р.), а саме рівність жінок і чоловіків; навколишнє середовище; 
розвиток сільських районів; розвиток міст; система охорони здоров’я; 
освіта і наука; технічна та інноваційна діяльність. 

– рівність жінок і чоловіків є фундаментальною цінністю Третього 
Тисячоліття поруч зі свободою, справедливістю, толерантністю; 

– головна відповідальність у країні за здійснення зобов’язань з питань 
рівності статей лежить на урядах; 

– ґендерна проблематика є центральним елементом всіх стратегій і 
програм; 

– ґендерна перспектива має бути інтегрована у всі стратегії і програми. 
Викладені в міжнародних актах ключові підходи потребують від 

політичних структур країни ґендерної активності у сфері політичної і 
законодавчої діяльності. За цими підходами сучасне українське суспільство і 
держава моделює і програмує своє майбутнє. Цьому сприяють і такі важливі 
документи, як Угода про партнерство та співробітництво між Україною і 
Європейським Союзом (1994 р. вступила в силу 1 березня 1998 р.), а також 
Стратегія інтеграції України в Європейський Союз (1998 р.), затверджена 
Указом Президента України. 

Ґендерна політика потребує врахування прийнятої у 1998 р. постанови 
Кабінету Міністрів України, якою затверджена Концепція адаптації 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу, якою 



передбачено поетапне приведення національного законодавства у відповідність 
до правових норм, що діють у країнах – членах ЄС. 

Кабінет Міністрів України в своїй Програмі діяльності “Назустріч 
людям”, ґрунтованій на програмі Президента України “Десять кроків назустріч 
людям” розглядає рівність серед головних пріоритетів та ставить завдання про 
набуття нею реального змісту. Європейська інтеграція стає пріоритетом 
міжнародної діяльності Уряду, який планує конкретні кроки щодо взаємин з 
Європейським Союзом з перспективою членства. Ґендерна політика держави є 
умовою такої європейської інтеграції. Відповіддю України на світовий і 
європейський виклик часу є свідомі й науково осмислені ефективні дії щодо 
творення суспільства ґендерної рівності.  

 



1.3.2. Закріплення принципу рівності статей у національному 
законодавстві 

 
Конституція України проголошує та юридично унормовує політико-

правовий принцип, згідно якого людина – чоловік і жінка, – є найвищою 
цінністю. Вона відображає те, що розбудова та оновлення українського 
суспільства в період нової й новітньої історії відбувається в умовах 
наймасштабнішої в світі революції – становлення рівності жінки і чоловіка у 
правах, свободах, обов’язках, відповідальності, можливостях та шансах.  

Конституція дає розгорнуте політико-правове завершення прогресу 
юридичного закріплення прав рівності у статусі та правовому регулюванні 
відносин між чоловіком й жінкою. У загальній системі права своє чільне місце 
займають права рівності. Такі права регулюють рівність у становленні і 
функціонуванні націй, держав, політичних партій, громадських структур, 
особистісних відносинах жінок і чоловіків. У такому механізмі, насамперед, 
важливим є забезпечення прав людини, в системі яких все більшу роль 
відіграють ґендерні права. Та рівність у відносинах всіх структур пов’язана з 
базовою рівністю, а саме насамперед – рівністю між чоловіком і жінкою, які 
мають рівно поціновуватися і самореалізовуватися як особистості і як 
громадяни. 

Характерною особливістю Конституції України є відображення в ній 
рівності прав та свобод у тісній взаємозалежності із забезпеченням рівності 
можливостей для чоловіка й жінки стати рівноправними як де-юре, так і де-
факто у всіх сферах суспільної життєдіяльності. Ідея рівноцінності статей і 
гарантування її в реальному житті виражена в статті 24 Основного Закону у 
формулі рівних прав і можливостей чоловіків і жінок. Таким чином, у ХХІ ст. 
Україна, як і все світове співтовариство, все більш актуалізує питання 
забезпечення ґендерної рівності, що відповідає високому соціальному 
замовленню історії ХХІ сторіччя, в якій розвиток чоловіка і жінки як 
соціальних суб’єктів є умовою та силою забезпечення прогресу й запобігання 
регресивним соціальним явищам – насильству, гнобленню, пригніченню.  

У концептуальному плані принцип рівних прав і можливостей пронизує 
всі конституційні права і свободи. Водночас проголошення незалежності 
України, демократичні перетворення, входження її в світове співтовариство 
зумовлюють необхідність критичного переосмислення ідеї розподілу 
соціальних функцій жінки і чоловіка та внесення відповідних змін до 
Конституції України. Найбільше це стосується статті 24, де перша, друга і третя 
частини статті потребують доопрацювання та логічного взаємоузгодження. 
Частина перша статті 21 і 24 зосереджена на рівності прав, в них не згадується 
про обов’язки, тоді як в частині третій закладена ґендерна асиметрія. 
Відповідного уточнення задля усунення ґендерних невідповідностей 
потребують і інші статті.  

Законодавчі акти України не містять дискримінаційних норм і обмежень 
щодо участі жінок і чоловіків у політичному житті країни. Народ є єдиним 
джерелом влади і носієм суверенітету, жінка врівень з чоловіком конституційно 



має всі права і свободи. В Конституції України, прийнятій у 1996 р., чітко 
виписано, що незалежно від статі всі громадяни з визначенням віку юридично 
можуть бути обраними й мають право висувати кандидатів у депутати. 
Народним депутатом в Україні може бути громадянин України, який на день 
виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні 
протягом останніх п'яти років. Ґендерний аспект полягає у проголошеному 
праві всім громадянам, незалежно від статі, брати участь у виборах на рівних 
засадах, безпосередньо обирати депутатів шляхом голосування за кандидатів у 
депутати, включених до виборчого списку (партії) блоку та за кандидатів у 
депутати в одномандатних округах, вільно формувати свою волю і вільно 
виявляти її при голосуванні. 

Конституційні положення про народне волевиявлення розгорнуті у 
виборчому законодавстві України, насамперед у Законі України «Про вибори 
народних депутатів України». Обидві статі є рівними перед законом і беруть 
участь у виборах до органів державної влади на основі загального, рівного і 
прямого виборчого права шляхом таємного голосування. 

Законодавчо визначається участь громадян у виборчому процесі без будь-
яких елементів ґендерної дискримінації на всіх його етапах, а саме при: 
складанні списків виборців; утворенні одномандатних округів, утворенні 
виборчих дільниць, утворенні виборчих комісій; висуванні та реєстрації 
кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків) у 
багатомандатному окрузі та кандидатів у депутати в одномандатних округах, 
проведенні передвиборчої агітації; голосуванні; підрахунку голосів виборців та 
встановленні підсумків голосування та результатів виборів депутатів, реєстрації 
обраних депутатів; офіційному оприлюдненні Центральною виборчою комісією 
результатів виборів депутатів. 

Отже, виборче законодавство України в цілому є ґендерно-нейтральним – 
воно декларує рівність статей у виборчому процесі і не містить жодних 
дискримінаційних обмежень щодо них. 

Закон України “Про статус народного депутата України” визначає права 
народного депутата України, ступінь забезпечення рівності при реалізації яких 
для осіб тієї чи іншої статі потребує ґендерно-правової експертизи і 
відповідного аналізу.  

Наприклад, відповідно до статті 11 Закону народний депутат має право у 
визначеному Регламентом Верховної Ради України порядку обирати і бути 
обраним на посади Голови Верховної Ради України, Першого заступника і 
заступника Голови Верховної Ради України; обирати і бути обраним до органів 
Верховної Ради України. Проте зазначені норми не забезпечують рівного 
представництва кожної зі статей при формуванні керівних органів ВРУ. 
Досягнення ґендерного паритету у керівних органах ВРУ можливе не лише 
через присутність у парламенті збалансованої за статтю кількості депутатів, а й 
через наявність необхідного впливу представників обох статей на процес 
ухвалення рішень, що має ґрунтуватися на розумінні відмінностей їх досвіду й 
потреб. 



Таким чином, проблема паритетного представництва та участі жінок у 
політичному житті країни полягає у відсутності не наявних юридичних прав, а 
механізмів та можливостей, спроможних забезпечувати рівне представництво 
жінок і чоловіків у всіх виборних органах. При прийнятті виборчого 
законодавства не було враховано реальної практики його втілення, а саме 
фактичної ґендерної нерівності в органах законодавчої влади. Верховна Рада 
України є органом переважно чоловічого представництва протягом всіх шести 
її скликань. Її діяльність є продуктом чоловічого волевиявлення світобачення, 
про що свідчить зокрема аналіз виборів і функціонування державних владних 
структур. 

Виборче законодавство України обходить увагою ґендерну 
розбалансованість складу депутатів парламенту, міжнародний досвід 
розв'язання проблеми ґендерної нерівності, рекомендації Конвенції ООН «Про 
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок» (1979 р.), Четвертої 
Всесвітньої конференції зі становища жінок (Пекін, 1995 р.), Підсумкового 
документу Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН (Нью-Йорк, 2000 р.) та 
інших міжнародних документів, підписаних Україною, в яких йдеться про 
застосування позитивної дискримінації, тобто впровадження ґендерних квот. 
Встановлення таких квот є шляхом гарантування для жінок і чоловіків 
ґендерної рівності у разі незбалансованості статей. Закон “Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” у восьми статтях звертається до 
необхідності прийняття спеціальних тимчасових заходів. Отже, український 
законодавець має визначитися в правових підставах закріплення квот, виходячи 
з наявного дисбалансу статей в державних структурах і насамперед – в 
законодавчому органі влади. 

Варто зазначити, що ґендерні квоти не є «жіночими», вони 
встановлюються як гарантія рівності для певної статі у разі появи ґендерної 
незбалансованості, віддаленості чи розриву. 

Державне інтегрування ґендерного підходу у всі сфери суспільного життя 
в Україні, надання жінкам і чоловікам рівних можливостей для самореалізації в 
цих сферах потребує реалізації конституційного принципу рівноправності. 
Натомість, декларуючи ґендерну рівність, виборче законодавство України 
фактично містить приховану дискримінацію. В ньому не виписано і юридично 
не розгорнуто конституційну норму про створення можливостей для 
забезпечення ґендерної рівності у виборчому процесі. Ні законодавство про 
вибори, ні Закон України «Про політичні партії» не містить вироблених 
процедур і механізмів щодо реального забезпечення виписаних в них рівних 
прав обох статей і долання ґендерного розриву у кількісному складі 
українського парламенту. Вже на нинішньому етапі становлення партійної 
системи в Україні потребує долання відсторонення жінок від політики. 
Відчуження жінок від політичної участі не сприяє становленню та розвитку 
демократичного процесу. Законодавство, спрямоване на прогресивний розвиток 
багатопартійної системи, має юридично забезпечувати ліквідацію наявного в 
державних структурах ґендерного дисбалансу, зокрема й через формування 
партійних списків на паритетних засадах.  



Парламент України ще залишається індиферентним і до міжнародного 
досвіду розв'язання проблеми ґендерної нерівності. За матеріалами 
Міжнародного інституту з надання допомоги у справі демократизації й 
проведення виборів і Глобальної бази даних Стокгольмського університету про 
виборчі квоти для жінок, близько 100 країн встановили квоти, використали 
систему квот раніше або розглядали можливість їх введення. В 10 з цих країн 
була введена система правового закріплення, а в 30 з них прийняті закони про 
обов’язкові квоти. Крім того, 130 політичних партій в 61-ій країні прийняли 
системи квот в добровільному порядку.6 

Для Міністерства юстиції України є важливим вивчення міжнародного 
досвіду квотування, як і аналіз та розробка пропозицій щодо моделі квотування, 
найдоцільнішої та найефективнішої для України в контексті прийнятої в ній 
системи пропорційного представництва. Світовий досвід вказує на три 
найбільш поширені системи квот: конституційно встановлені квоти для 
національних парламентів, коли положення про квоти закріплені в конституції 
країни; квоти, встановлені національним законодавством або нормативними 
актами країни у виборчому законодавстві чи в регламентах парламентів; квоти 
для кандидатів, тобто правила або цільові показники, якими передбачений 
визначений відсоток жінок в числі кандидатів на виборах, встановлені 
політичними партіями. 

Конституційне встановлення квоти для національних парламентів: 
положення про квоти закріплені в конституції країни.  

Міжнародна практика свідчить про утвердження практичної реалізації 
конституційних квот для національних парламентів на всіх континентах 
світу. Країни, в яких необхідність ґендерного квотування визнана 
конституційно, різні за розвитком, традиціями і культурою в цілому. За 
даними Міжнародного інституту демократії та підтримки у виборах (ІДЕА) 
та Стокгольмського університету, опублікованими 2003 р., положення про 
ґендерні квоти внесені до конституцій 11 країн. Конституційне закріплення 
ґендерного квотування мало безперечний вплив на зростання кількісного 
складу жінок в парламентах. 

Квоти, встановлені національним законодавством або нормативними 
актами країни у виборчому законодавстві або регламентах парламентів; 

Конституційно і у виборчому законодавстві ґендерні квоти закріплені на 
субрегіональному рівні в країнах: Аргентина, Бангладеш, Болівія, Бразилія, 
Франція, Греція, Індія, Намібія, Непал, Пакистан, Перу, Філіппіни, Південно-
Африканська Республіка, Тайвань, Танзанія, Сербія і Чорногорія. 

Квоти для кандидатів, які встановлюють політичні партії: правила або 
цільові показники, встановлені політичними партіями, що передбачають 
включення визначеного відсотка жінок в числі кандидатів на виборах.  

                                                
6 Доповідь Генерального секретаря ООН “Рівна участь жінок і чоловіків в процесах прийняття рішень на всіх 
рівнях” . П’ятдесята сесія Комісії зі становища жінок ООН. 27 лютого – 10 березня 2006 р. – С.14.; Див. також: 
Мельник Т.М. Міжнародний досвід гендерних перетворень. Закони зарубіжних країн з гендерної рівності.– К.: 
„Логос”. – 2004. – С. 77-84. 



Світові стандарти законодавчого врегулювання виборчого процесу 
допускають встановлення ґендерних квот парламентського представництва. 
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р., зобов’язує 
держави, які беруть у ньому участь, забезпечити для жінок і чоловіків рівні 
права користування всіма громадянськими і політичними правами. Конвенція 
ООН щодо ліквідації всіх форм дискримінації жінок 1979 р., визначає 
відповідальність держави за паритетне представництво жінок і чоловіків у 
виборних органах влади на основі спеціальних заходів. У Керівних принципах 
щодо виборів, прийнятих Європейською комісією “За демократію через право” 
(Венеціанською комісією) на 51-й пленарній сесії 5-6 липня 2002 року 
зазначається, що правові норми, які встановлюють мінімальний відсоток осіб 
тієї або іншої статі серед кандидатів, не слід розглядати як такі, що суперечать 
принципові рівності виборчих прав, якщо вони спираються на положення 
Конституції. 

Враховуючи світовий досвід ґендерних перетворень та виходячи з аналізу 
реального дисбалансу жінок і чоловіків в законодавчому органі влади України, 
Державна програма з утвердження ґендерної рівності в українському 
суспільстві на період до 2010 року (пункт 11) передбачає вивчення цього 
питання та підготовку пропозицій щодо внесення змін до виборчого 
законодавства і Закону України “Про політичні партії в Україні” щодо 
впровадження ґендерних квот як тимчасових спеціальних заходів з 
утвердження рівності прав жінок і чоловіків. Державна програма також серед 
заходів щодо утвердження ґендерної рівності розглядає забезпечення 
паритетного представництва жінок і чоловіків у складі Центральної, 
територіальних і дільничних виборчих комісій та комісій з референдуму (пункт 
12) на основі вивчення питання та підготовки проекту закону про внесення змін 
до Законів України “Про Центральну виборчу комісію”, “Про вибори депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих Рад та сільських, 
селищних, міських голів.” Можливим та доцільним є внесення змін до Закону 
України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, 
зокрема до статті 15 цього Закону в частині формування виборчих списків, що 
створить додаткові гарантії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків бути обраними за списками політичних партій та блоків до Верховної 
Ради України. 

В Україні все більше посилюється увага до ґендерного аспекту при 
творенні законодавства. Розпочато формування ґендерної юриспруденції як 
системи поглядів з ґендерних позицій юристів-професіоналів на галузі права та 
відображення в правовій доктрині, законодавстві та судовому процесі принципу 
рівних прав і можливостей. Юридична наука виробляє правове поняття ґендеру, 
конструює методику, за якою проводиться аналіз чинного законодавства, та 
розробляє пропозиції із його вдосконалення. 

Статус і становище статей впливають на формування юридичних норм; 
водночас наявний і зворотній вплив, коли необхідні правила поведінки 
статей встановлюються у правових нормах. Такі норми, будучи закріплені у 
нормативно-правових актах різного рівня, скеровують розвиток ґендерних 



відносин у бажаному напрямі й активно формують правосвідомість і 
ґендерну свідомість у суспільстві. Право виступає тим чинником, який, 
враховуючи особливості кожної зі статей, веде до рівного розподілу 
економічних, політичних, соціальних та інших можливостей. 

На юридичне забезпечення рівних прав і можливостей та формування 
правового механізму їх втілення спрямовувалися укази президента: 

– Указ Президента України “Про підвищення соціального статусу жінок в 
Україні” (квітень 2001 р.);  

– Указ Президента України “Про вдосконалення роботи центральних і 
місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків” ( липень 2005 р.). 
З 1 січня 2006 р. вступив в силу Закон України “Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків”, який є надзвичайно важливим кроком 
у створенні юридичних можливостей самореалізації жінки і чоловіка як рівних. 
Та, не зважаючи на порівняно недавнє прийняття цього Закону, він уже 
сьогодні потребує розширення наявних в ньому гарантій і можливостей щодо 
ґендерної рівності, зокрема щодо механізму їх втілення. 

Творення ґендерного законодавства є важливим напрямом впливу на 
ґендерні процеси в Україні у розвиток уже зроблених кроків у напрямі 
юридичного забезпечення ґендерної рівності. До таких кроків слід зарахувати 
ґендерні аспекти Кодексу про шлюб та сім’ю України, Кодексу про працю 
України, Кримінально-процесуального кодексу України, Цивільного 
процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, а також Законів України “Про громадянство”, “Про 
зайнятість населення”, “Про пенсійне забезпечення”, “Про загальний 
військовий обов’язок і воєнну службу”, “Про пенсійне забезпечення 
військовослужбовців та осіб керівного і рядового складу органів внутрішніх 
справ”, “Про охорону праці” тощо. 

Останнє десятиліття позначене суттєвими здобутками у формуванні 
законодавчої бази та інституційного механізму у сфері подолання насильства. В 
цьому напрямі важливою стала ратифікація у 2004 р. Верховною Радою 
України Конвенції ООН по боротьбі з транснаціональною організованою 
злочинністю (Палермська Конвенція) та додаткових протоколів до неї, зокрема 
Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками 
і дітьми, і покарання за неї. У січні 2006 р. ухвалені зміни до статті 
Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода 
щодо людини), згідно яких покарання за торгівлю людьми приведено у 
відповідність із Палермською Конвенцією. 

Знаковою подією стало ухвалення у 2001 р. Закону України “Про 
попередження насильства в сім’ї”, який став першим серед країн Центральної і 
Східної Європи та СНД спеціальним законом щодо боротьби з насильством над 
жінками. Прийняття цього Закону засвідчило, що протидія ґендерному 
насильству стала частиною державної ґендерної політики. Водночас практика 
застосування Закону засвідчила, що він потребує суттєвого вдосконалення. У 
2008 р. до парламенту був поданий законопроект Закону України “Про 



внесення змін до Закону України “Про попередження насильства в сім’ї”. 
Також здійснюється приведення галузевих нормативно-правових актів у 
відповідність із Законом України “Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків” та вимогами Державної програми з 
утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 
року (пункти 2 і 3). 

У забезпеченні рівності жінки і чоловіка українське законодавство 
зосереджувалось на системі норм охоронного й пільгового характеру. Сучасні 
умови потребують законодавчого закріплення спеціальних заходів щодо 
забезпечення ґендерної рівності, особливо там, де вона порушена. Цього 
вимагає Конвенція ООН “Про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок”, 
до якої приєдналася Україна. 

В Україні розпочато роботу з проведення ґендерної експертизи  
українського законодавства. Вперше в історії України необхідність проведення 
ґендерно-правової експертизи закріплено на законодавчому рівні. В статті 4 
Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків” зазначається, що чинне законодавство підлягає ґендерно-правовій 
експертизі; розроблення проектів нормативно-правових актів здійснюється з 
обов’язковим урахуванням принципу забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків; проекти нормативно-правових актів підлягають ґендерно-
правовій експертизі і висновок ґендерно-правової експертизи є обов’язковою 
складовою пакета документів, що подаються разом з проектом нормативно-
правового акта до розгляду. 

На виконання Закону Кабінет Міністрів України, на який покладено 
визначення порядку проведення ґендерно-правової експертизи, прийняв 
Постанову № 504 “Про проведення ґендерно-правової експертизи”. Він 
визначив її необхідність у Державній програмі з утвердження ґендерної 
рівності в українському суспільстві на період до 2010 року. Державною 
програмою передбачається щорічне подання пропозицій і складення плану 
проведення ґендерно-правової експертизи актів законодавства на відповідний 
рік Міністерством юстиції України, іншими центральними та місцевими 
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування за участю 
громадських організацій. Така експертиза чинного законодавства сприяє 
утвердженню юридичного рівноправ’я, стає гарантом самоутвердження й 
самовираження особистості, її прав, свобод, обов’язків і відповідальності, 
забезпечуватиме постійне оновлення законодавчих засад. 

Міністерство юстиції України активізувало роботу всіх своїх структур 
щодо здійснення ґендерно-правової експертизи українського законодавства й 
творення правового поля щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків. Ним розроблені методичні рекомендації щодо здійснення ґендерно-
правової експертизи нормативно-правових актів, затверджені наказом міністра 
юстиції від 9 вересня 2004 р. В них наголошується, що завданням такої 
експертизи законодавства Міністерство розглядає: 

– об’єктивне, комплексне дослідження чинного законодавства; 



– оцінка відповідності законодавства міжнародно-правовим 
документам з прав людини щодо дотримання й реалізації прав 
жінок і чоловіків, встановлення ґендерної рівності; 

– порівняльний аналіз чинного законодавства і законодавства 
передових іноземних держав; 

– оцінка ефективності законодавчого регулювання прав та 
можливостей жінок і чоловіків; 

– підготовка обґрунтованих експертних висновків; 
– підготовка пропозицій щодо приведення чинного законодавства у 

відповідність до міжнародних норм. 
Ґендерно-правова експертиза забезпечує узгодження законодавства та 

всіх нормативно-правових актів з Конституцією України і прийнятим Законом 
України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, а 
також із міжнародним законодавством з ґендерної рівності. Якість такої 
експертизи потребує виключення відмінностей визначень багатьох термінів, що 
використовується як основа в корупційних ситуаціях для довільного 
вибіркового використання правових положень. 

Виходячи з перших результатів експертизи, Міністерство юстиції подало 
на розгляд Верховної Ради України законопроект “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, у якому 
запропонувало внести зміни до таких законодавчих актів, як Кодекс законів про 
працю України – визначення у колективному договорі положень, що 
забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків (ст.13), Закон України 
«Про колективні договори і угоди» – щодо визначення у колективному договорі 
і угоді положень, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків 
(ст.ст.7,8), Закон України “Про об’єднання громадян” – щодо встановлення 
додаткових прав об’єднань громадян з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків (ст.20), Закон України «Про Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини» – щодо здійснення Уповноваженим 
контролю за дотриманням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 
висвітлення у щорічній доповіді Уповноваженого аналогічних питань (Ст. 13, 
18) та ін. 

Відповідно до наказів Міністерства юстиції від 12 травня 2006 р. № 42/5 
„Деякі питання проведення ґендерно-правової експертизи” та від 17 січня 2007 
р. № 9/5 № “Про затвердження Плану проведення ґендерно-правової 
експертизи актів законодавства на 2007” протягом 2007 року проведено 
ґендерно-правову експертизу десяти Законів України, а саме: “Про відпустки”, 
“Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, “Про зайнятість населення”, “Про 
імміграцію”, “Про вибори народних депутатів України”, “Про статус народного 
депутата”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про соціальний 
і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про військовий 
обов’язок і військову службу”, “Про статус гірських населених пунктів в 
Україні”. 



Відповідно до наказу Міністерства юстиції від 12 січня 2008 р. № 23/5 
“Про затвердження Плану проведення ґендерно-правової експертизи актів 
законодавства на 2008 рік” протягом 2008 року здійснювалась експертиза 
Митного кодексу України, Постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 
1995 року №379 “Про затвердження Положення про помічника-консультанта 
народного депутата України” Закону України “Про правові засади цивільного 
захисту” Закону України “Про запобігання захворюванню на синдром набутого 
імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення”. 

Творення ґендерного законодавства спрямоване на забезпечення 
обґрунтованої і чітко окресленої ґендерної політики. Внесення змін до 
законодавчих актів потребує запровадження процедур “ґендерного 
обґрунтування”, використання результатів соціологічних досліджень тощо. 
Наявна потреба в розробці індикаторів прогресу, ефективності прийнятих 
правових норм в системі українського законодавства. 

 За підтримки Програми рівних можливостей ПРООН проводиться 
активна діяльність з творення ґендерного законодавства та здійснення 
ґендерно-правової освіти. 



1.4. Втілення ґендерної політики законодавчою владою  
 
1.4.1. Ґендерний вимір формування законодавчої влади  
 
Помітним і проблемним в Україні є внесення ґендерного компоненту в 

формування й функціонування системи законодавчої влади.  
На виборах-2006 і 2007 рр. законодавча влада в Україні вперше 

формувалась на партійно-пропорційній основі, що розширило коло суб’єктів, 
які взяли участь у виборах. Особливістю цих виборів в плані їх ґендерної 
оцінки стало те, що вони відбулися нещодавно після прийняття у 2005 р. Закону 
України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” та 
Указу Президента України “Про вдосконалення роботи центральних і місцевих 
органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків”.  

Як суб’єкти виборчого процесу та відповідно до законодавства України, 
політичні партії, йдучи до влади, мали б цілеспрямовано застосовувати ґендерні 
норми і принципи притаманними їм політичними методами. Це передбачає 
включення ґендерного компоненту до політичних програм і платформ партій та 
їх блоків, по-перше, та дотримання ґендерного балансу в кадровому складі 
кандидатів у депутати, по-друге.  

Однак вибори продемонстрували недостатнє розуміння ґендерних питань 
та ґендерну малочутливість політичних партій. Цьому сприяла й 
незакріпленість принципу ґендерної рівності у відповідному Законі “Про 
політичні партії в Україні”, в якому не утримується ні вимога втілювати 
принцип ґендерної рівності в організаційній та кадровій будові партій, ані 
необхідність дотримуватись його при участі партій у виборчому процесі. В ст. 
12 Закону йдеться про право політичних партій як суб’єктів виборчого процесу 
ідейно, організаційно та матеріально підтримувати жіночі та інші об’єднання 
громадян, подавати допомогу в їх створенні, що апелює до віджилої концепції 
поліпшення становища жінок, а не до прийнятого ґендерного підходу до 
формування рівності статей у політичній сфері.  

Проблемою в Україні є вкрай повільне ґендерне формування й 
реформування самих політичних партій за зразком європейських, як і освоєння 
ними європейського досвіду участі в виборчому процесі. Діяльність партій 
значною мірою зумовлена й тими економічними відносинами, в системі яких 
вони діють і які мають на них значний вплив. Не відпрацьована та не засвоєна, 
ґендерна складова партійних ідеологій практично не проглядається у їх 
програмах і часто виявляється знехтуваною у реалізації кадрової партійної 
політики. Малопомітними в утвердженні ґендерної політики лишаються й 
політичні партії, що позиціонувались як „жіночі” – „Жінки України”, 
“Солідарність жінок України”, Всеукраїнська партія жіночих ініціатив, 
Всеукраїнське політичне об’єднання “Жінки за майбутнє” та інші. 

Як учасників виборчої кампанії-2007 Центральна виборча комісія 
затвердила 20 політичних партій (блоків), зареєструвавши 4864 висунутих ними 
кандидатів у народні депутати України. Ця велика (порівняно з прогнозованою 



кількістю переможців у 5-6 політичних партій /блоків) кількість політичних 
партій вказує на слабку політичну структурованість українського суспільства та 
недостатню сформованість політичних переваг, зокрема і в ґендерному 
відношенні.  

Це підтверджує й розподіл за статтю складу висунутих політичними 
партіями (блоками) кандидатів у депутати (див. табл. 1 ). 

 
Таблиця 1. Розподіл кандидатів у депутати за статтю від політичних партій та виборчих 

блоків партій на виборах-2007 (Станом на 13 жовтня 2007 р.) 
З них: 

Жінок Чоловіків 

№ Партія (виборчий блок партій) Кількість зареєстрованих 
кандидатів у депутати (осіб) 

Осіб % Осіб % 

1. Комуністична партія України 444 80 18,0% 364 82% 
2. Партія регіонів 450 55 10,0% 395 90% 
3. Блок „НАША УКРАЇНА – НАРОДНА 

САМООБОРОНА” 
401 

59 14,7% 342 85,3% 

4. Блок Юлії Тимошенко 450 51 11,3% 399 88,7% 
5. Блок Литвина 260 32 12,3% 228 87,7% 
6. Прогресивна соціалістична партія України 404 164 40,7% 240 59,3% 
7. Всеукраїнське об’єднання „Свобода” 351 42 12% 309 88% 
8. Соціалістична партія України 282 80 18% 241 85,4% 
9. Всеукраїнська партія Народної Довіри 86 23 26,7% 63 73,3% 
10.  Партія національно-економічного розвитку 136 40 29,3% 96 70,7% 
11. Блок „Всеукраїнська громада” 104 23 22,3% 81 77,7% 
12. Виборчий блок Людмили Супрун – Український 

регіональний актив (УРА) 
388 73 

19,0% 
315 

81,0% 

13. Партія Вільних Демократів 85 19 22,35% 66 77,65% 
14. Комуністична партія України (оновлена) 41 14 34,1% 27 65,9% 
15. Селянський Блок „Аграрна Україна” 136 17 12,5% 119 87,5% 
16. Партія Зелених України 147 25 17,0% 122 83,0% 
17. Український Народний Блок 214 53 15,0% 161 85,0% 
18. Виборчий блок політичних партій „КУЧМА” 

(Конституція – Україна –Честь – Мир – 
Антифашизм) 

168 
53 31,5% 115 68,5% 

19. Блок партії пенсіонерів 92 33 35,1% 59 64,9% 
20. Блок „Християнський блок” 225 80 35,6% 145 64,4% 
 ВСЬОГО: 4864 1016 24% 3848 76% 
 Співвідношення кількості жінок і чоловіків 1 : 4 
*Підрахунки зроблені автором 

 
Аналіз розподілу партійних списків за статтю на виборах-2007 показав, 

що реальні можливості в Україні бути обраними наявні переважно у чоловіків. 
Це значить, що в країні існує значний дисбаланс у представленості жінок і 
чоловіків вже на рівні кандидатів до органу законодавчої влади. Як і на 
виборах-2006, загальне співвідношення висунутих кандидатами в депутати 
жінок щодо кандидатів-чоловіків на виборах-2007 становило 1:4.  

Водночас протягом останніх десяти років відбулося суттєве зростання 
кількості жінок-кандидаток до парламенту України – майже у два рази. Так, у 
1998-му жінки становили 11% від загальної кількості кандидатів у народні 
депутати, а в 2002му – вже 19,56%. Це дозволяє говорити про активнішу 
зацікавленість жіночої частини соціуму діяльністю партійних структур, отже й 
про певні зміни їх політичного світогляду. 



Водночас політична активність жінок є розпорошеною, про що свідчить 
їх діяльність у 137 політичних партіях, що діють у країні,7 причому найбільше 
жінок у маловпливових політичних партіях. З іншого боку, їх участь у 
діяльності багатьох політичних партій, які ще не набули впливу, засвідчує 
реальний інтерес жінок до соціально орієнтованих партій. Це підтверджує й 
ранжувальний розподіл політичних партій (блоків) за відсотковою кількістю 
кандидаток-жінок, висунутих до парламенту на виборах 2006 і 2007 рр. (див. 
табл. 2). Та, не зважаючи на певне зростання кількості жінок-кандидаток в 
депутати до законодавчого органу влади, у формуванні виборчих партійних 
списків все ж домінує традиційний підхід. 

 
Таблиця 2. Розподіл місць політичних партій (блоків) за відсотковою кількістю жінок, 

внесених до партійних списків на виборах-2006 і виборах-2007 рр. * 
 

ВИБОРИ-2006 
 

Кількість жінок у 
партійних списках 

Відсоткове місце політичної партії 
(блоку) за кількістю кандидаток-жінок 

% Осіб 

Політична партія (блок) 

1.  45,98 40 Партія Зелених України 
2.  45,31 58 Блок Безпартійних „Сонце” 
3.  40,61 160 Блок Наталії Вітренко “Народна Опозиція” 
4.  33,52 61 Політична партія України “Партія Політики Путіна” 
5.  32,35 11 Політична партія “Європейська столиця” 
6.  30,0 6 Партія Соціального Захисту 
7.  29,17 7 Партія національно-економічного розвитку 
8.  27,17 25 Партія Пенсіонерів України 
9.  26,13 23 “Виборчий блок “Євген Марчук – „Єдність” 
10.  23,53 28 Блок “Патріоти України” 
11.  23,04 47 Політична партія “Третя сила” 
12.  22,5 9 Українська партія “Зелена планета” 
13.  22,4 41 Виборчий блок “Влада народу” 
14.  21,6 73 Виборчий блок “Держава – Трудовий Союз” 
15.  21,31 13  
16.  21,28 10 Ліберальна партія України 
17.  21,05 8 Партія “Віче” 
18.  19,0 34 “Блок ЮРІЯ КАРМАЗІНА” 
19.  18,75 84 Комуністична партія України 
20.  18,7 23 “Блок Лазаренка” 
21.  17,83 28 Політична партія “Партія екологічного порятунку 

“ЕКО+25” 
22.  16,89 37 Український Народний Блок Костенка і Плюща 
23.  16,66 6 Соціально-Християнська Партія 
24.  16,33 16 Виборчий блок “Блок Бориса Олійника і Михайла 

Сироти” 
25.  15,49 63 Блок Юлії Тимошенко 
26.  15,31 62 Блок НДП 
27.  15,0 6 Народний Рух України за єдність 
28.  14,67 11 Політична партія “Вперед Україно” 
29.  14,29 12 Українська Консервативна партія 
30.  14,14 55 Соціалістична партія України 
31.  14,05 17 Всеукраїнське Об’єднання “Свобода” 
32.  12,9 4 Політична партія “Трудова Україна” 
33.  12,09 52 “Народний блок Литвина” 
34.  12,09 11 Виборчий блок політичних партій “За Союз” 
35.  11,48 7 Селянська партія України 
36.  11,07 33 “Громадянський блок “Пора” 
37.  10,8 42 Блок “НАША УКРАЇНА” 
38.  10,59 47 Партія регіонів 

У партійних списках всіх інших 10 політичних партій (блоків) кількість жінок становить нижче 10%. 
 

                                                
7 Статистичний щорічник України за 2006 рік. – К., Вид-во “Консультант”, 2007. – С. 22. 



ВИБОРИ – 2007 
 

1. 40,7 164 Прогресивна Соціалістична Партія України 
2. 35,6 80 Блок „Християнський блок” 
3. 35,1 33 “Блок партії пенсіонерів” 
4. 34,1 14 Комуністична Партія України (оновлена) 
5. 31,5 53 Виборчий блок політичних партій “КУЧМА” 

(Конституція – Україна – Честь – Мир – 
Антифашизм) 

6. 29,3 40 Партія національно-економічного розвитку України  
7. 26,7 23 Всеукраїнська партія Народної Довіри 
8. 22,35 19 Партія Вільних Демократів 
9. 22,3 23 Блок “Всеукраїнська громада”  

10. 19,0 73 Виборчий блок Людмили Супрун Український 
Регіональний Актив (УРА) 

11. 18,0 80 Комуністична Партія України 
12. 18,0 80 Соціалістична Партія України 
13. 14,7 59 Блок “НАША УКРАЇНА – НАРОДНА УКРАЇНА”  
14. 17,0 25 Партія Зелених України 
15. 15,0 53 “Український Народний Блок” 
16. 12,5 17 Селянський Блок „Аграрна Україна” 
17. 12,3 32 „Блок Литвина” 
18. 12,0 42 Всеукраїнське об’єднання “Свобода” 
19. 11,3 51 „Блок Юлії Тимошенко” 
20. 10,0 55 Партія регіонів 

* Підрахунки зроблені автором 

 
В цілому для виборів, що відбулися на партійно-пропорційній основі, 

характерне певне збільшення кількості жінок, включених до партійних списків 
як кандидаток у депутати. Досить значна кількість політичних партій брала до 
уваги принципи ґендерної рівності при формуванні списків, хоча на виборах-
2006 найбільше висунутих жінок було представлено у списках 18-ти 
маловпливових партій (див. табл. 2), жодна з яких до парламенту не пройшла. 
У трьох із них кількість жінок-кандидаток сягала ледь не половини всього 
складу, причому це ті партія і блоки, до керівництва якими обрані жінки. В 14-
ти політичних партіях жінки становили 20-34% всього складу партійного 
списку. 10 політичних партій внесли до партійного списку 15-20% жінок-
кандидаток у депутати. Від 10 до 15% становили жінки у партійних списках 12-
ти політичних партій. На виборах-2007 кількість жінок у партійних списках 
сягала 30-40% у третини суб’єктів виборчого процесу. 

Проте політична практика виборів 2006 і 2007 рр. показала, що серед 
партій, які набрали необхідні прохідні відсотки, ґендерний підхід при 
формуванні партійних списків практично не відчутний – ці партії не включили 
його до своїх політичних пріоритетів. Ця ситуація засвідчує, що ґендерний 
підхід ще не став усвідомленим притягальним моментом при формуванні 
органів законодавчої влади.  

Так, блок “Наша Україна”, широко пропагуючи європейські цінності, не 
розглядає ґендерну рівність серед фундаментальних цінностей і пріоритетів. У 
партійному списку цього блоку на виборах-2006 жінки становили 10,8% (42 
особи з 389), а на виборах-2007 – 14,7% (59 осіб з 401 кандидата). Приблизно 
така ж кількість жінок – 10,59% (47 осіб із 444) і 10% (55 осіб із 450) 
представлена на виборах-2006 та 2007 серед кандидатів у списку Партії 
регіонів. Не відчувається ґендерного підходу у блоці, керованому політиком-
жінкою – блоці Юлії Тимошенко. У партійному списку цього блоку жінки 



складають 15,49% (63 особи з 407) на виборах-2006 і 11,3% (51 особа з 450) на 
виборах-2007. Протягом двох виборів Ю.В.Тимошенко є однією жінкою в 
першій двадцятці партійного списку БЮТ. Комуністична партія України, яка за 
радянських часів керувалась негласною квотою в 33-36% жінок у складі 
Верховної Ради України, на виборах до парламенту незалежної України внесла 
до свого списку лише 84 жінки із 448 кандидатів (18,75%) на виборах 2006-го 
та 80 жінок із 444 кандидатів (18%) на виборах-2007 року; тобто 
співвідношення жінок і чоловіків у списках КПУ в середньому становило 1:6. 
Соціалістична партія України, яка відобразила і закріпила ґендерні принципи у 
своїй Програмі, на виборах-2006 внесла до виборчого партійного списку 
14,14% жінок (55 осіб). Блок Литвина, що вперше пройшов до парламенту і 
особливо наголошував на соціальній проблематиці, включив до партійного 
списку лише кожну восьму жінку. Ці партії для проходження до парламенту 
орієнтувалися на інші складові політики. 

Ці процеси демонструють, що в Україні патріархатна політична ідеологія 
та стереотипи минулого змінюються надто повільно, і що населення не знає або 
слабо сприймає законодавство про ґендерну рівність. Вони ж свідчать про 
слабкість громадянського впливу, передусім громадських (в тому числі й 
жіночих) організацій на партійні підходи до формування законодавчого органу 
державної влади та політичного представництва в цілому.  

Ставлення політичних партій (блоків) в Україні до висунення та 
представленості статей у парламенті розкривається і в структурі самих 
партійних списків. Невипадково до парламенту вносився законопроект “Про 
внесення змін і доповнень до деяких законів України (щодо забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі)”, який 
розглядався депутатами у січні 2007 р. У ньому йшлося саме про те, щоб під 
час висунення політичними партіями, виборчими блоками кандидатів у народні 
депутати України та місцевих рад обов’язково забезпечувалась представленість 
як жінок, так і чоловіків у виборчому списку в кожній п’ятірці кандидатів у 
депутати. На жаль, цей законопроект не був підтриманий у парламенті 
більшістю народних депутатів України. 

 Як українська, так і світова виборча практика підтвердила, що найбільше 
шансів отримати депутатський мандат має той кандидат у депутати, прізвище 
якого знаходиться на початку партійного списку або хоча б у його центральній 
частині. Тому місце жінки-кандидатки у партійному списку в переважній 
більшості випадків означає прогнозовану можливість чи неможливість її 
проходження у парламент. 

Відповідний аналіз показує, що політичні партії і блоки політичних 
партій при складанні списків зорієнтовані на традиційно чоловічий склад 
парламенту, що виразно демонструють результати виборів-2007 (див. табл. 3). 

 
Таблиця 3. Розподіл у партійних списках позицій жінок, висунутих кандидатами у 

народні депутати України на виборах до Верховної Ради України у 2007 р. *  
З них: №  

Партія (виборчий блок партій) 
Кількість 

жінок у 
партійних 
списках 

У першій 
п’ятірці  

У 
першій 
десятці  

У першій 
двадцятці  

У першій 
сороковці  

Від № 
41 і 
далі  



1) Комуністична партія України  80  1  1 4 5 75 
2) Партія регіонів 55 2 2 2 4 51 
3) Блок „НАША УКРАЇНА – 

НАРОДНА САМООБОРОНА” 
59 - 2 5 5 54 

4) Блок Юлії Тимошенко 51 1 1 1 2 49 
5) Блок Литвина 32 - - 1 2 30 
6) Прогресивна соціалістична партія 

України 
164 2 6 9 15 149 

7) Всеукраїнське об’єднання 
“Свобода” 

42 1 2 2 2 40 

8) Соціалістична партія України 80 1 1 1 1 79 
9) Всеукраїнська партія Народної 

Довіри 
23 2 2 5 9 14 

10) Партія національно-економічного 
розвитку України 

40 1 1 4 9 31 

11) Партія Зелених України 25 1 1 1 7 18 
12) Блок «Всеукраїнська громада” 23 1 2 2 12 11 
13) Виборчий блок Людмили Супрун – 

Український регіональний актив 
(УРА) 

73 2 2 2 3 70 

14) Партія Вільних демократів 19 1 1 3 6 13 
15) Блок партії пенсіонерів України 33 2 2 3 5 28 
16) Комуністична партія України 

(оновлена) 
14 2 4 7 12 2 

17) Селянський блок “Аграрна Україна” 17 - - 1 1 16 
18) Український Народний Блок 53 1 1 2 3 50 
19) Виборчий блок політичних партій 

“КУЧМА” (Конституція – Україна – 
Честь – Мир – Антифашизм)) 

53 2 2 3 6 47 

20) Блок «Християнський блок” 80 1 2 3 7 73 
ВСЬОГО: 1016 24 35 63 116 900 

*Підрахунки зроблені автором 

 
Про ущемлене становище жінок у партіях свідчить і те, що із 1016 жінок, 

внесених на виборах-2007 до партійних списків як кандидатки у депутати, 900 
уміщувались у списках під номерами після № 41. Отже, фактично прізвищам 
жінок при висуненні кандидатів у депутати до органів влади відводилась 
переважно технічна функція. 

Аналіз прізвищ кандидатів, які уміщені в межах перших сорока номерів 
політичних партій та блоків – переможниць на виборах 2006 та 2007, – показує 
ґендерну малочутливість політичних структур, що їх висунули.  

Навіть Комуністична партія, що увійшла до парламенту, відкинувши 
політичний досвід квотування за радянських часів, на виборах-2006 із 84 жінок-
кандидатів у народні депутати України за партійним списком цієї партії 80 
уміщувала після №41, а на виборах-2007 із 80 кандидаток від цієї політичної 
сили 75 уміщувала після першої сороковки. У списку Партії регіонів на 
виборах-2006 із 47 жінок-кандидаток 43 жінки значилися після №41, а на 
виборах-2007 із 55 жінок, висунутих кандидатами до парламенту, 51 жінка 
висувалася після №41. Жодних змін не відбулося в ґендерних підходах до 
формування партійного списку Блоку Юлії Тимошенко. На виборах-2006 (на 
яких цим блоком було висунуто 83 жінки) і на виборах-2007 (81 жінка) лише по 
2 жінки йшли у перших 40 номерах. А Блок Литвина, який переміг на виборах-
2007, із 32 жінок-кандидатів у депутати у партійному списку серед перших 
чотирьох десятків загального списку висунув лише дві жінки, а після них – 30. 
Це також свідчить про розмитість внутрішніх процедур у політичних партіях, в 



яких рішення приймаються переважно представниками партійної 
номенклатури. 

У списках політичних партій і блоків, які пройшли до парламенту, 
кількість жінок є вкрай низькою. Ґендерна рівність не була поставлена цими 
партіями як загальносуспільна проблема в країні, й вони не розглядали її як 
пріоритетну у політичному порядку денному. Що ж до виборців, то у своїй масі 
вони продемонстрували невисоку ґендерну культуру. Для більшості громадян 
вибори не стали інструментом вибору якості подальшого життя, а 
сприймаються як факт заміни керівництва, на яке вони покладають свої 
сподівання. 

Глибоко консервативними у ставленні до рівності жінок і чоловіків та 
забезпеченні їм рівних можливостей участі в політичному житті на державному 
рівні є більшість передвиборних програм політичних партій (блоків), що 
також продемонстрували вибори 2006 і 2007 рр. У жодній із програм не 
розгортається конституційний принцип рівності прав та можливостей і не 
йдеться про виконання норм Закону “Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків”.  

Лише деякі з політичних партій у передвиборних програмах зверталися 
до ґендерної проблематики – при тому, що немало з них продовжували 
послуговуватись образом матері-берегині, жінки, з якою пов’язується 
піклування про добробут дітей та родини. За ідеологемою матері-берегині 
втрачається розгляд реального становища жінки і чоловіка в сучасному 
суспільстві, а зосередження уваги на материнстві та дитинстві поза 
батьківством показує глибину вкоріненості патріархального мислення серед 
політикуму та небажання сучасних політичних структур переорієнтовуватись 
на утвердження паритетності в усіх сферах життя суспільства. 

Порівняно з попередніми виборами до парламенту, у виборчих програмах 
політичних партій і блоків на виборах-2006 і 2007 “жіноча тема” як така була 
практично відсутня, як і доти поширена ідеологема “поліпшення становища 
жінок”. Однак в політичних програмах партій не набула широкого 
відображення і нова проблема ґендерної рівності, що відповідало б потребам 
історичного часу. Тому для сучасних партій актуальним завданням є 
оволодіння проблемами ґендеру й визначення їх базовими при аналізі 
соціальних процесів та формулюванні власних ідеологічних позицій. В такій 
ситуації необхідність знань щодо ґендерної проблематики для політичних 
партій виходить за внутрішньопартійні межі. Оскільки політичні партії є 
суб’єктами виборчого процесу, то їх ґендерна освіченість стає нагальною 
загальносуспільною та загальнодержавною проблемою.  

Вибори також продемонстрували суттєвий прорив декількох жінок-
політиків на всеукраїнську арену політико-партійного лідерства, що дає 
підстави відзначати творення інституту жіночого політичного лідерства в 
Україні. Причому такий інститут формується поза жіночим рухом. Жінки, які 
обирались до Верховної Ради України всіх скликань, не були харизматичними 
лідерками, вирослими на ґрунті громадської діяльності в жіночих організаціях, 
а жіночий рух не став середовищем, спроможним зростити громадського 



лідера, здатного за світоглядом, рівнем політичного бачення, державного 
мислення і харизмою впливати на широкі верстви населення. Така ситуація в 
жіночому русі опосередковано свідчить, що політичні партії ще не стали 
партіями широких мас, зацікавленими в активності громадянського 
суспільства, в його об'єднанні у впливові організаційні структури.  

Висунення і обрання народними депутатами України пов’язане з певним 
спектром можливостей. Саме вони значною мірою спричиняють нерішучість з 
боку жінок кандидувати до органів влади. Серед таких можливостей, що 
зумовлюють висунення жінки кандидатом у народні депутати України, 
показовим є соціальний стан та місце праці. Економічно панівним і владно 
забезпеченим є чоловіче середовище, і саме в ньому сьогодні формуються 
кандидати у народні депутати України. Не виключено, що, орієнтуючись в 
ситуації проходження до влади осіб, які займають керівні посади, жінки 
втрачають надію бути обраними й не випробовують себе на виборах.  

Центральна виборча комісія, що публікує кількісні дані про кандидатів у 
депутати на виборах-2006 і 2007 рр. за посадою і заняттям, не дає їх розбивки за 
статтю, що свідчить про відсутність усталеного ґендерного підходу в Україні до 
оцінки всього виборчого процесу. Але, як це підтверджує ґендерний аналіз 
розподілу посад і занять кандидатів у народні депутати України, включених до 
списків політичних партій (блоків), без чоловічої підтримки включення жінки 
до партійних списків і подальше просування на депутатське місце в сучасних 
умовах майже неможливе.  

Приблизно третину кандидатів у народні депутати України, включених до 
списків політичних партій (блоків), становлять військовослужбовці, голови 
обласних рад, керівники обласних державних адміністрацій, органів місцевої 
виконавчої влади та самоврядування, керівники органів виконавчої влади тощо, 
переважно чоловічої статі.  

Понад 300 народних депутатів Верховної Ради України попереднього 
скликання, переважно чоловіки, кандидують до парламенту наступного 
скликання. Майже всі політичні партії, що беруть участь у виборчому процесі, 
очолюють народні депутати України – чоловіки. Для них найбільш доступні 
механізми відтворення влади і ресурси забезпечення цього процесу. Це 
постійне відтворення в закритих списках обраних у попередніх скликаннях 
депутатів є суттєвою перепоною для входження жінки в парламент. Не 
випадково все частіше звучать голоси про необхідність внесення змін до 
виборчого законодавства, аби оновити парламент і запобігти його постійному 
самовідтворенню, в тому числі й за ґендерною ознакою. 

Подібна ситуація відзначається й серед кандидатів у депутати – 
працівників Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради 
України, правоохоронних органів, служителів культу, переважна більшість 
яких, за рідкісним винятком, чоловічої статі.  

До 30% у списку кандидатів у депутати становлять підприємці, також 
переважно чоловічої статі, оскільки жінки-підприємиці наявні переважно у 
сфері малого і середнього бізнесу, а в систему влади потрапляють в основному 
представники великого бізнесу. Це формує корпоративну поруку, ґрунтовану на 



відпрацьованих чоловічих нормах спілкування. Жінка, проходячи в таку 
систему, приносить демократичні зміни, бажані тільки для певної культури 
відносин, які в сьогоденній Україні лише починають утверджуватися. 

У складі кандидатів у народні депутати України висуваються пенсіонери, 
які становлять 7-10% складу кандидатів. Це особи, які в основній своїй масі 
сформовані за радянських часів і мають тверду орієнтацію на патерналістську 
роль держави стосовно жінки, чоловіка і сім’ї.  

Дискримінація жінки під час виборів набуває відкритих і прихованих 
форм, зокрема внаслідок поширеності кланових зв’язків, протекціонізму, 
прагнення висувати “свою” людину, що призводить до небажання серйозно 
ставитися до кандидатур жінок. 

Частина з незначної кількості жінок-кандидаток, які є кандидатами, часто 
є далекими від політики. Їх переважно „рекрутують” до діяльності під час 
виборів як «зірок» у сферах мистецтва, спорту, як близьких та вірних 
помічників тощо, далеких від політики і мало підготовлених для активної 
політико-правової діяльності у парламенті. Державно-політичне використання 
чоловіками політичної неосвіченості або малоосвіченості більшості із 
“запрошених” жінок розраховане для артикуляції чоловічого аргументу щодо 
виключення жінки зі сфери політики як її неготовності до неї. Ці жінки, як 
показує практика, всі сфери життя будуть співставляти з моделлю чоловічої 
поведінки, сприймаючи її як норму. Тому за кількістю та рівнем “запрошених” 
тією чи іншою політичною партією (блоком) до складу партійних списків 
можна судити про рівень політичної здатності партії до розв’язання реальних 
суспільних і державних проблем, серед яких проблеми забезпечення ґендерної 
рівності посідають не останнє місце.  

Політична влада в Україні тісно пов’язана і переплетена з власністю. За 
оцінками експертів, в Україні чоловіки контролюють понад 95% економічних 
ресурсів, а жінки – біля 5%. Це свідчить про нерівність економічних умов і 
фактичне існування різних стартових можливостей жінок і чоловіків.  

Отже, в політиці чоловіче панування дискримінаційно зорієнтоване вже 
на стадії формування законодавчої влади. Наявність керованої олігархами 
влади і тіньової власності в умовах ненапрацьованого права та слабкої судової 
влади дає можливість використати їх на виборах. Віддалена від власності та 
відсторонена від керівництва, жінка виявляється обмеженою і у проходженні до 
влади – сфери прийняття важливих політичних та соціально-економічних 
рішень, від яких значною мірою залежить її становище зокрема та забезпечення 
ґендерної рівності в цілому. Все це свідчить про суттєво звужені політичні, 
економічні та правові можливості жінок потрапити в парламент. І якщо за 
мажоритарної системи можна було посилатися на небажання виборців обирати 
жінок, то на сьогодні очевидно, що ґендерний дисбаланс формується у 
політичних партіях і передовсім – їх керівництвом.  

Здійснювані в Україні ґендерні перетворення відбуваються, таким чином, 
поза аналізом і практикою українських політичних партій, які фактично є 
нейтральними до ґендерного виміру соціальних процесів. Цією ґендерною 
індиферентністю вони об’єктивно стримують протікання й розвиток 



позитивних щодо ґендерної рівності процесів і не сприяють досягненню 
прогресу в цій сфері. Утвердження жінок, висунення політичних лідерів з їх 
середовища, узагальнення реального становища і соціального статусу 54-х 
відсотків жіночого населення країни відбуваються поза партійним 
середовищем.  

 Виклики сучасності потребують створення партій оновленого типу, 
розширення в них жіночої представленості, перегляду партійних програм з 
урахуванням ґендерних перспектив, розширення конкретних дій із просування 
жінок до виборних і урядових органів, здійснення ґендерного аналізу 
партійного будівництва, кадрового складу політичних партій.  



1.4.2. Проблеми досягнення ґендерного балансу в складі Верховної ради 
України  

 
Представленість жінок і чоловіків у парламенті країни показує масштаби 

розв’язання в ній ґендерних проблем. Рекомендації ООН, ґрунтовані на 
науковому аналізі світових ґендерних процесів, говорять: якщо в парламенті 
кількість жінок менша за 20%, то в ньому не вирішуються на необхідному рівні 
питання дитинства і материнства, а якщо жінки не становлять 40% складу 
парламенту, то соціальні питання значною мірою лишаються поза його увагою. 
Якщо ці підходи покласти в основу оцінки ґендерного складу українського 
парламенту, то побачимо, що він потребує значної діяльності щодо ґендерного 
вдосконалення. 

На виборах-2006 і 2007 за партійно-пропорційною системою до 
Верховної Ради України пройшли п’ять політичних блоків (партій). Змінилася 
лише одна політична партія (див. табл. 4). На кожних виборах за ґендерним 
складом народними депутатами України обрано однакову кількість осіб – 36 
жінок і 414 чоловіків. Це співвідношення становить 1:11,5. Отже ґендерний 
розрив у складі органу законодавчої влади України залишається надзвичайно 
великим, а рівень представленості жінок – в 11,5 разів менший, аніж чоловіків. 
Цей рівень лише дещо вищий за результати попередніх парламентських виборів 
2002 р., коли до Верховної Ради України пройшло всього 23 жінки (5,1%). 
Однак результати виборів 2006 і 2007 рр. навіть близько не сягнули середнього 
показника представленості жінок у європейських парламентах, який становить 
23%, чи хоча б загальносвітового – 14%.  

 
Таблиця 4. Ґендерний склад Верховної Ради України п’ятого і шостого скликань, 

обраний за партійно-пропорційною системою на виборах-2006 і -2007 рр. (Станом на 31 березня 
2006 р.) 

З них: Всього обрано народних 
депутатів України 

чоловіків (осіб, %) жінок (осіб, %) 

№ Політична партія (блок 
політичних партій) 

Вибори – 
2006 р 

Вибори – 
2007 р. 

Вибори – 
2006 р. 

Вибори – 
2007 р. 

Вибори – 
2006 р 

Вибори – 
2007 р. 

1. Блок Юлії Тимошенко 129 156 121 
94.0% 

144 
92.3% 

8 6,0% 12 7,7% 

2. Партія регіонів 186 175 172 
93.0% 

163 
93.0% 

14 7,0% 12 7,0% 

3. Блок “Наша Україна – 
Народна самооборона” 

81 72 72 
89.0% 

65 
91.2% 

9 11,0% 7 8,8% 

4. Комуністична партія 
України 

21 27 18 
95.7% 

23 
85.0% 

3 4, 3% 4 15,0% 

5. Блок Литвина19 – 20 – ٭ 
95.0% 

– 1 5,0% 

6. Соціалістична партія 
України٭٭ 

33 – 31 
94.0% 

– 2 6% – 

ВСЬОГО: 450 100% 450 
100% 

414 
92.0% 

414 
92.0% 

36 8% 36 8% 

 .На виборах-2006 Блок Литвина до парламенту не пройшов, не набравши необхідної кількості голосів ٭
 На виборах-2007 Соціалістична партія України до парламенту не пройшла, оскільки не набрала необхідної ٭٭

кількості голосів. 

  



Розподіл народних депутатів України за статтю варто співставити зі 
світовими показниками з огляду на світову тенденцію до утвердження 
ґендерної рівноваги в парламентах.  

За середньосвітовими даними, в 1995 р. частка жінок серед парламентарів 
становила 11,3%, а в 2005-му – 16,0%. Протягом 1995-2005 рр., тобто за 10 
років, кількість парламентів з 30-відсотковою представленістю жінок у них 
виросла в чотири рази. Виконання цільового показника 30% жінок і зростання 
його до 40-відсоткової представленості, яка вважається критичною масою 
жінок, необхідне, щоб вони могли добиватися в парламентах реальних змін. У 
18 країнах світу жінки представлені в парламентах в кількості від 20% до 50% 
їх складу, в 43 країнах – 20-30%, в 67-ми – від 10 до 20%. У парламентах інших 
країн світу жінки становлять до 10%. Серед 228 глав парламентів у 1995 р. 
жінки становили 24 особи (10,5%), а у 2005-му році 254 і 21 (8,3%) відповідно.8  

Серед пострадянських країн за кількістю жінок у складі парламенту 
Україна займає передостаннє місце, перед Киргизією. На світовому рівні за 
представленістю жінок у парламенті Україна посідає 109 місце, поряд із 
Сомалі, Мадагаскаром і Алжиром, про що надзвичайно показово свідчить табл. 
5. 

 
Таблиця 5. Представленість жінок за кількістю осіб і відсотків у національних 

парламентах країн світу (Станом на 31 жовтня 2007 р.) 
Нижня палата парламенту Верхня палата парламенту 

З них 
жінок: 

З них 
жінок: 

– Країна 
Дата 
виборів 

Кількість місць 
у палаті 

осіб % 

Дата 
виборів 

Кількість місць 
у палаті 

осіб % 

1. Руанда 09 2003 80 39 48.8 09 2003 26 9 34.6 
2. Швеція 09 2006 349 165 47.3  – – – – 
3. Фінляндія 03 2007 200 84 42.0  – – – – 
4. Коста-Ріка 02 2006 57 22 38.6  – – – – 
5. Норвегія 09 2005 169 64 37.9  – – – – 
6. Данія 02 2005 179 66 36.9  – – – – 
7. Нідерланди 11 2006 150 55 36.7 05 2007 75 26 34.7 
8. Куба 01 2003 609 219 36.0  – – – – 
9. Іспанія 03 2004 350 126 36.0 03 2004 259 60 23/2 
10. Мозамбік 12 2004 250 87 34.8  – – – – 
11. Бельгія 06 2007 150 52 34.7 06 2007 71 27 38.0 
12. Південно-Африканська 

республіка 
04 2004 400 131 32.8 04 2004 54 18 33.3 

13. Австрія 10 2006 183 59 32.2 N.A. 62 17 27.4 
14. Нова Зеландія 09 2005 121 39 32.2  – – – – 
15. Ісландія 05 2007 63 20 31.7  – – – – 
16. Німеччина 09 2005 614 194 31.6 N.A. 69 15 21.7 
17. Бурунді 07 2005 118 36 30.5 07 2005 49 17 34.7 
18. Танзанія 12 2005 319 97 30.4  – – – – 
19. Уганда 02 2006 332 99 29.8  –- – – – 
20. Швейцарія 10 2007 200 59 29.5 10 2007 36 6 16.7 
21. Перу 04 2006 120 35 29.2  – – – – 
22. Білорусь 10 2004 110 32 29.1 11 2004 58 18 31.0 
23. Гвіана 082006 69 20 29.0  – – – – 
24. Андорра 04 2005 28 8 28.6  – – – – 

                                                
8 Women in National Parlaments: World Classificftion / http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm  

 
 



25. Македонія 07 2006 120 34 28.3  – – – – 
26. Східний Тимор 06 2007 65 18 27.7  – – – – 
27. Афганістан 09 2005 249 68 27.3 09 2005 102 23 22.5 
28. Намібія 11 2004 78 21 26.9 11 2004 26 7 26.9 
29. Гренада 11 2003 15 4 26.7 11 2003 13 4 30.8 
30. В’єтнам 05 2007 493 127 25.8  – – – – 
31. Ірак 12 2005 275 70 25.5  – – – – 
32. Сурінам 05 2005 51 13 25.5  – – –  
33. Лаос 04 2006  115 29 25.2  –- – – – 
34. Еквадор 10 2006 100 25 25.0  – – – – 
35. Литва 10 2004 141 35 24.8  – – – – 
36. Австралія 10 2004 150 37 24.7 10 2004 76 27 35.5 
37. Сінгапур 05 2006 94 23 24.5  – – – – 
38. Ліхтенштейн 03 2005 25 6 24.0  – – – – 
39. Лесото 02 2007 119 28 23.5 03 2007 33 10 30.3 
40. Сейшели 05 2007 34 8 23.5  – – – – 
41. Гондурас 11 2005 128 30 23.4  – – – – 
42. Люксембург 06 2004 60 14 23.3  – – – –- 
43. Туніс 10 2004 189 43 22.8 07 2005 112 15 13.4 
44. Мексика 07 2006 500 113 22.6 07 2006 128 22 17.2 
45. Об’єднані Арабські Емірати  12 2006  40  9  

22.5 
 –  –  –  –- 

46. Філіппіни 05 2007 237 53 22.4 05 2007 23 4 17.4 
47. Болгарія 06 2005 240 53 22.1  – –- –- –- 
48. Ерітрея 02 1994 150 33 22.0  – –- –- –- 
49. Сенегал 05 2007 150 33 22.0 08 2007 100 40 40.0 
50. Ефіопія 05 2005 529 116 21.9 10 2005 112 21 18.8 
51. Естонія 03 2007 101 22 21.8  – – – – 

52. Молдова 03 2005 101 22 21.8  – – – – 
53. Хорватія 11 2003 152 33 21.7  – – – – 
54. Пакистан 10 2002 342 73 21.3 03 2006 100 17 17.0 
55. Португалія 02 2005 230 49 21.3  – – – – 
56. Канада 01 2006 308 64 20.8  N.A. 100 35 35.0 
57. Монако 02 2003 24 5 20.8  – – – – 
58. Польща 010 2007 460 94 20.4 10 2007 100 8 8.0 
59. Сербія 01 2007 250 51 20.4  – – – – 
60. Китай 02 2003 2980 604 20.3  – – – – 
61. Корейська Народно-

демократична республіка 
 08 2003  687  138  

20.1 
 –-  –  –  – 

62. Домініканська республіка 05 2006 178 35 19.7 05 2006 32 1 3.1 
63. Об’єднане Королівство 

Великої Британії  
05 2005 646 127 19.7 N.A. 751 142 18.9 

64. Трінідад і Тобаго 10 2002 36 7 19.4 10 2002 31 10 32.3 
65. Гвінея 06 2002 114 22 19.3 – –- – – 
66. Словаччина 06 2006 150 29 19.3 – – – – 
67. Латвія 10 2006 100 19 19.0 – – – – 
68. Венесуела 12 2005 167 31 18.6 – – – – 
69. Франція 06 2007 577 107 18.5 09 2004 331 56 16.9 
70. Нікарагуа 11 2006 92 17 18.5 – – – – 
71. Сен-Вінсент і Гренадини 12 2005 22 4 18.2 – – – – 
72. Судан 08 2005 436 79 18.1 08 2005 50 2 4.0 
73. Екваторіальна Гвінея 04 2004 100 18 18.0 – – – – 
74. Мавританія 11 2006 95 17 17.9 01 2007 56 10 17.9 
75. Таджикистан 02 2005 63 11 17.9 03 2005 34 8 23.5 
76. Узбекистан 12 2004 120 21 17.9 01 2005 100 15 15.0 
77. Італія 04 2006 630 109 17.9 04 2006 322 44 13.7 
78. Непал 01 2007 329 57 17.9 – – – – 
79. Маврикій 07 2005 70 12 17.1 – – – – 
80. Болівія 12 2005 130 22 16.9 12 2005 27 1 3.7 
81. Сальвадор 03 2006 84 14 16.7 – – – – 
82. Панама 05 2004 78 13 16.7 – – – – 
83. Зімбабве 03 2005 150 25 16.7 11 2005 66 23 34.8 
84. Сполучені Штати Америки 11 2006 435 71 16.3 11 2006 100 16 16.0 
85. Греція 09 2007 300 48 16.0 – – – – 
86. Туркменія 12 2004 50 8 16.0 – – – – 
87. Казахстан 08 2007 107 17 15.9 08 2005 47 2 4.3 



88. Чехія 06 2006 200 31 15.5 10 2006 81 12 14.8 
89. Буркіна-Фасо 05 2007 111 17 15.3 – – – – 
90. Кабо-Верде 01 2006 72 11 15.3 – – – – 
91. Бангладеш 10 2001 345 52 15.1 – – – – 
92. Ангола 09 1992 220 33 15.0 – – – – 
93. Чілі 12 2005 120 18 15.0 12 2005 38 2 5.3 
94. Замбія 09 2006 157 23 14.6 – – – – 
95. Боснія і Герцеговина 10 2006 42 6 14.3 03.2007 15 2 13.3 
96. Кіпр 05 2006 56 8 14.3 – – – – 
97. Ізраїль 03 2006 120 17 14.2 – – – – 
98. Камерун 07 2007 163 23 14.1 – – – – 
99. Гвінея-Бісау 03 2004 100 14 14.0 – – – – 
100.Малаві 04 2004 191 26 13.6 –  – – 
101.Республіка Корея 04 2004 299 40 13.4 – – – – 
102.Барбадос 05 2003 30 4 13.3 05 2003 21 5 23.8 
103.Ірландія 05 2007 166 22 13.3 07 2007 49 9 18.4 
104.Ямайка 09 2007 60 8 13.3 09 2007 21 3 14.3 
105.Домініканська республіка 05 2005 31 4 12.9 – – – – 
106.Сьєра Леоне 08 2007 124 16 12.9 – – – – 
107.Габон 12 2006 120 15 12.5 02 2003 91 14 15.4 
108.Ліберія 10 2005 64 8 12.5 10 2005 30 5 16.7 
109.Нігер 11 2004 113 14 12.4 – – – – 
110.Багами 05 2007 41 5 12.2 05 2007 15 8 53.3 
111.Словенія 10 2004 90 11 12.2 12 2002 40 3 7.5 
112.Гватемала 09 2007 158 19 12.0 – – – – 
113.Мальдіви 01 2005 50 6 12.0 – – – – 
114.Арабська Республіка 

Сурінам 
04 2007 250 30 12.0 – –  – 

115.Сан-Маріно 06 2006 60 7 11.7 – – – – 
116.Азербайджан 11 2005 124 14 11.3 – – – – 
117.Індонезія 04 2004 550 62 11.3 – – – – 
118.Румунія 11 2004 331 37 11.2 11 2004 137 13 9.5 
119.Ботсвана 10 2004 63 7 11.1 – – – – 
120.Уругвай 10 2004 99 11 11.1 10 2004 31 3 9.7 
121.Гана 12 2004 230 25 10.9 – – – – 
122.Джибуті 01 2003 65 7 10.8 – – – – 
123.Свазіленд 10 2003 65 7 10.8 10 2003 30 9 30.0 
124.Антігуа і Барбуда 03 2004 19 2 10.5 03 2004 17 3 17.6 
125.Центральна Африканська 

Республіка 
05 2005 105 11 10.5 – –  – 

126.Марокко 09 2007 325 34 10.5 09 2006 270 3 1.1 
127.Угорщина 04 2006 386 40 10.4 – – – – 
128.Малі 07 2007 147 15 10.2 – – – – 
129.Парагвай 04 2003 80 8 10.0 04 2003 45 4 8.9 
130.Камбоджа 07 2003 123 12 9.8 01 2006 61 9 14.8 
131.Російська Федерація 12 2003 447 44 9.8 N.A. 178 6 3.4 
132.Гамбія 01 2007 53 5 9.4 – – – – 
133.Грузія 03 2004 235 22 9.4 – – – – 
134.Японія 09 2005 480 45 9.4 07 2007 242 42 17.4 
135.Вірменія 05 2007 131 12 9.2 – – – – 
136.Мальта 04 2003 65 6 9.2 – – – –- 
137.Малайзія 03 2004 219 20 9.1 03 2004 70 18 25.7 
138.Туреччина 07 2007 549 50 9.1 – – – – 
139.Бразилія 10 2006 513 45 8.8 10 2006 81 10 12.3 
140.Таїланд 10 2006 242 21 8.7 – – – – 
141.Чорногорія 09 2006 81 7 8.6 – – – – 
142.Кот-д’Івуар 12 2000 223 19 8.5 – – – – 
143.Бенін 03 2007 83 7 8.4 – – – – 
144.Колумбія 03 2006 166 14 8.4 03 2006 102 12 11.8 
145.Демократична Республіка 

Rонго 
07 2006 500 42 8.4 01 2007 108 5 4.6 

146.Індія 04 2004 545 45 8.3 07 2006 242 26 10.7 
147.Сомалі 08 2004 256 21 8.2 – – – – 
148.Мадагаскар 09 2007 125 10 8.0 03 2001 90 10 11.1 
149.Україна 09 2007 450 36 8.0     
150.Алжир 05 2007 389 30 7.7 12 2006 129 4 3.1 
151.Лівійська арабська 03 2006 468 36 7.7 – – – – 



Джамахірія 
152.Конго 06 2007 135 10 7.4 10 2005 60 8 13.3 
153.Того 10 2007 81 6 7.4 – – – – 
154.Кенія 12 2002 219 16 7.3 – – – – 
155.Албанія 07 2005 140 10 7.1 – – – – 
156.Нігерія 04 2007 358 25 7.0 04 2007 109 9 8.3 
157.Беліз 03 2003 30 2 6.7 03.2003 12 3 25.0 
158.Сент-Кітс і Невіс 10 2004 15 1 6.7 – – – – 
159.Монголія 06 2004 76 5 6.6 – – – – 
160.Чад 04 2002 155 10 6.5 – – – – 
161.Самоа 03 2006 49 3 6.1 – – – – 
162.Сент-Лусія 12 2006 18 1 5.6 01 2007 11 2 18.2 
163.Йорданія 06 2003 110 6 5.5 11 2005 55 7 12.7 
164.Шрі-Ланка 04 2004 225 11 4.9 – – – – 
165.Ліван 05 2005 128 6 4.7 – – – – 
166.Кірібаті 08 2007 46 2 4.3 – – – – 
167.Гаїті 02 2006 98 4 4.1 02 2006 30 4 13.3 
168.Іран 02 2004 290 12 4.1 – – – – 
169.Вануату 07 2004 52 2 3.8 – – – – 
170.Tонга 03 2005 30 1 3.3 – – – – 
171.Комори 04 2004 33 1 3.0 – – – – 
172.Маршалові острови 11 2003 33 1 3.0 – – – – 
173.Бутан N.A. 150 4 2.7 – – – – 
174.Бахрейн 11 2006 40 1 2.5 12 2006 40 10 25.0 
175.Єгипет 11 2005 442 9 2.0 06 2007 264 ? ? 
176.Сан-Томе і Прінсіпі 03 2006 55 1 1.8 – – – – 
177.Кувейт 06 2006 65 1 1.5 – – – – 
178.Папуа – Нова Гвінея 06 2007    – – – – 
179.Йємен 04 2003 301 1 0.3 04.2001 111 2 1.8 
180.Киргизія 02 2005 72 0 0.0 – – – – 
181.Мікронезія 03 2005 14 0 0.0 – – – – 
182.Оман 10 2007 84 0 0.0 N.A. 58 9 15.5 
183.Палау 11 2004 16 0 0.0 11 2004 9 0 0.0 
184.Катар 06 2005 35 0 0.0 – – – – 
185.Саудівська Аравія 04 2005 150 0 0.0 – – – – 
186.Соломонові острови 04 2006 50 0 0.0 – – – – 
187.Тувалу 08 2006 15 0 0.0 – – – – 
188.Аргентина 10 2007 257 ? ? 10 2007 72 ? ? 
189.Науру 08 2007 18 ? ? – – – – 

 
Таким чином, перед Україною стоїть проблема якнайшвидшого 

виконання цільового показника 30-відсоткової представленості жінок в органах 
законодавчої влади, визначеного в “Цілях Тисячоліття. Україна”.  

Хоча за результатами двох виборів ще неможливо чітко визначити 
тенденції представництва статей в умовах пропорційної виборчої системи, але 
показники двох останніх виборів засвідчують, що поки йдеться швидше про їх 
зниження з кожними наступними виборами. Ця тенденція прослідковується при 
порівнянні за статтю депутатського складу Верховної Ради України всіх 
скликань періоду її незалежності (табл. 6). 

 
Таблиця 6. Розподіл народних депутатів за статтю у складі всіх скликань парламенту  

України 
Загальна чисельність депутатів 

Жінок Чоловіків 
Скликання 

Осіб % Осіб % 

Співвідношення жінок і чоловіків 

Перше скликання (1990 –1994 рр.) 13 3,0 421 97,0 1 : 33 
Друге скликання (1994 – 1998 рр.) 19 5,7 316 94,3 1 : 17 
Третє скликання (1998 - 2002 рр.) 35 8,1 395 91,9 1 : 12 
Четверте скликання (2002 – 2006 рр.) 23 5,1 427 94,9 1 : 19 
П’яте скликання (2006 –2007рр.) 36 8,0 414 92,0 1 : 12 
Шосте скликання (2007р. ) 36 8,0 414 92,0 1 : 12 



 
В умовах незалежної України в її парламенті протягом всіх шести 

скликань жінки становили від 3 до 8 відсотків.  
Якщо за радянських часів існувала негласна квота щодо обрання (чи, 

точніше, внесення до списків) жінок до парламенту не менш ніж третиною його 
складу, то за останні скликання до Верховної Ради України обираються майже 
незмінні 8% жінок від загальної кількості депутатів. Така стабільність 
ґендерного розподілу в складі парламенту протягом шести скликань ставить під 
загрозу зобов’язання, взяті у 2003 р. Україною як країною-учасницею ООН 
щодо виконання до 2015 року проголошеного Декларацією тисячоліття ООН 
“Цілі тисячоліття” забезпечення рівності прав і жінок.  

Зокрема, в аналітичній доповіді “Цілі розвитку тисячоліття: Україна”, 
переданій Президентом України Генеральному Секретарю ООН 23 вересня 
2003 р. під час 58-ї Генеральної Асамблеї ООН, окрім поставлених цілей 
викорінення ґендерної нерівності на всіх освітніх рівнях і підвищення 
показників зайнятості серед жінок, визначені й показники пропорційної участі 
жінок в роботі виборних та представницьких органів. Невиконання взятого 
зобов’язання не додасть Україні авторитету й поставить під сумнів 
ефективність демократичних перетворень в ній.  

Ґендерні диспропорції в складі депутатського корпусу сучасного 
парламенту екстраполюються й на склад його структурних складових та 
підрозділів – партійних фракцій, парламентських комітетів та інших структур. 

Розподіл народних депутатів за статтю у складі фракцій Верховної Ради 
України шостого скликання виглядає так:  

– Фракція „Блок Юлії Тимошенко” – 11 (7%) жінок і 145 (93%) 
чоловіків;  

– Фракція Партії регіонів – 12 (6,86%) жінок і 93,14%) чоловіків; 
– Фракція Блоку “НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА” – 

7 (9,7%) жінок і 65 (90,3%) чоловіків; 
– Фракція Комуністичної Партії України – 5 (18,5%) жінок і 22 (91,5%) 

чоловіків; 
– Фракція “Блок Литвина” – 2 (10%) жінок і 18 (90%) чоловіків.  
Вплив окремих жінок у фракціях більше пов’язаний із їх 

харизматичністю, лідерськими якостями та здатністю впливати на хід подій, 
тобто з особистісним впливом жінки-політика. 

Дві партійні фракції з п’яти у парламенті п’ятого скликання очолювали 
жінки: фракцію БЮТ – Юлія Тимошенко і фракцію Партії регіонів – Раїса 
Богатирьова. Проте в парламенті шостого скликання, з обранням Юлії 
Тимошенко на посаду Прем’єр-міністра та призначенням Раїси Богатирьової 
Секретарем Національної ради безпеки України всі п’ять партійних фракцій 
очолюють чоловіки. 

36 народних депутатів-жінок об’єктивно не можуть охопити своїм 
впливом великого масиву законопроектів при їх підготовці та розгляді в 
парламентських комітетах. Вузькість їх впливу зумовлена великою кількістю 
парламентських комітетів і недостатньою кількістю жінок у парламенті, але 



також і недостатнім розумінням ґендерних питань більшістю жінок-депутатів (в 
той час як саме в комітетах формуються закони і забезпечується або ні їх 
ґендерна складова). Проте слід визнати й відзначити активність жінок-
депутаток у роботі парламентських комітетів: у 26-ти парламентських 
комітетах ВРУ п'ятого скликання три жінки були головами комітетів, три – 
заступниками голів і десять – головами підкомітетів.  

Не відбулося кардинальних змін і у 27-ми комітетах парламенту шостого 
скликання: лише одна жінка очолює комітет (Комітет з питань промислової і 
регуляторної політики та підприємництва), дві є першими заступниками голів 
комітетів (Комітет з питань державного будівництва та місцевого 
самоврядування, Комітет з питань культури і духовності), чотири – 
заступниками голів (Комітет з питань правосуддя, Комітет з питань 
економічної політики, Комітет з питань промислової і регуляторної політики та 
підприємництва) і шість – секретарями комітетів (Комітет з питань правової 
політики, Комітет з питань правосуддя, Комітет з питань бюджету, Комітет з 
питань культури і духовності, Комітет з питань науки і освіти, Комітет з питань 
охорони здоров’я).  

Перелік комітетів з різноманітних галузей показує професіоналізм жінок-
парламентарок у різних сферах суспільного життя. Обрання жінок першими 
заступниками, заступниками і секретарями за їх малої чисельності в парламенті 
в цілому засвідчує їх авторитет і вплив, що додатково свідчить про потребу 
ґендерної збалансованості у Верховній Раді України.  

 Так, під час підготовчих засідань тимчасової Президії Верховної Ради 
України п'ятого скликання підтримано пропозицію щодо створення 
парламентського комітету з питань сім'ї та ґендерної політики. Однак у трьох 
поданих на розгляд парламенту постановах щодо створення парламентських 
комітетів, внесених представниками фракції «Наша Україна» і БЮТ, вказаний 
комітет уже не згадувався. Не йдеться про ґендерні проблеми і в традиційно 
існуючому парламентському Комітеті з питань охорони здоров'я, материнства і 
дитинства. А це був важливий момент для створення комітету з рівних прав і 
можливостей після прийняття Закону про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків. Такий орган був би спроможний розгорнути на 
рівні парламентського комітету діяльність, спрямовану на законодавче 
забезпечення основних напрямів державної ґендерної політики, визначених у 
Законі. 

Депутати парламенту створили в складі парламенту п’ятого скликання 
Підкомітет з питань ґендерної політики при Комітеті з прав людини, 
національних менших та міжнаціональних відносин. Його створення надало 
можливість цілеспрямувати й активізувати ґендерну діяльність в 
законодавчому органі. Такий же Підкомітет створено й у складі парламенту 
шостого скликання.  

Отже, ґендерний склад парламенту України зберігає й відтворює 
переважно «чоловічу» владу й відповідну демократію. Домінування осіб однієї 
статі в парламенті й надалі призводитиме до переважання в політичному 



порядку денному цінностей, насамперед пов’язаних із забезпеченням чоловічих 
інтересів. Такий ґендерний склад парламенту впливає й на його діяльність. 

 



1.4.3. Впровадження принципу ґендерної рівності в діяльність Верховної 
Ради України 

 
З кінця 1990-х рр. – початку ХХІ століття активізувалась діяльність щодо 

ґендерних перетворень в українському парламенті. Свідченням цього є й той 
факт, що протягом 1999-2005 рр. до Верховної Ради України надійшло, в 
порядку законодавчої ініціативи, вісім законопроектів з рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків. Показовим є й збільшення кількості суб'єктів 
законодавчої ініціативи, які виявили інтерес до ґендерної проблематики 
(табл.7). 

 
Таблиця 7. Законопроекти з рівних прав та можливостей чоловіків і жінок, подані до 

Верховної Ради України протягом 1999-2005 рр. суб'єктами законодавчої ініціативи 
№ Назва законопроекту Дата подання 

законопроекту 
Суб’єкти законодавчої ініціативи 

1. Закон України “Про 
державні гарантії рівних 
прав та можливостей 
чоловіків і жінок” 

Жовтень 1999 р. Народний депутат України Ковалко М.П. 

2. Закон України “Про 
національну стратегію 
поліпшення становища 
жінок в Україні” 

Жовтень 1999 р.9 Народний депутат України Костицький В.В.  

3. Закон України “Про 
державні гарантії рівних 
прав та можливостей жінок 
і чоловіків” 

 Червень 2001 р. Народні депутати України М.Ковалко, І.Осташ, К. Самойлик, 
З.Ромовська  

4. Закон України “Про 
забезпечення рівності прав 
жінок та чоловіків” 

Вересень 2002 р. Народний депутат України Зварич Р. 

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

Березень 2003 р. Народні депутати України Волков О.М. і Біловол О.М.  

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

Грудень 2003 р. Народні депутати України Фоменко К.О., Білозір О.В., Супрун 
Л.П., Шкіль А.В., Семенюк В.П., Катушева З.Г., Надрага В.І., 
Кириченко Л.Д., Прошкуратова Т.С., Гармаш Г.Ф., Самойлик 
К.С., Григорович Л.С., Будаг’янц М., Бахтеєва Т.Д., Терещук 
С.М., Драчевський В.В., Кармазін Ю.А., Маркуш М.А., Кирилов 
В.Д. 

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

Січень 2004 р. Кабінет Міністрів України 

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

Грудень 2004 р. Народні депутати України Самойлик К.С. і Надрага В.І. 

 
У вересні 2005 р. парламент прийняв “Закон про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків”, у якому окреслені повноваження 
законодавчої влади з питання рівності статей та визначені основні засади 
ґендерної політики держави.  

Водночас їх реалізація та втілення потребуватимуть нової культури 
ґендерних відносин у самих державних структурах і в напрямах діяльності цих 

                                                
9 Закон повторно вносився у лютому 2001 р. 



оновлених структур. Така діяльність і відповідальність за неї мають спиратися  
зокрема на те, що:  

– населення країни складається з чоловіків і жінок, і жодна політика, 
що не приймає до уваги обидві статі, в підсумку буде неефективною, 
обмеженою та не викликатиме довіри; 

– принцип забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків 
необхідно застосовувати у всій законодавчій діяльності України, та, 
відповідно до міжнародних документів, визначити як 
фундаментальний у всій загальнодержавній діяльності; 

– виконання законодавчих актів з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків потребує постійного парламентського 
контролю. 

Розвиток активності щодо ґендерних перетворень виражається у 
законотворчій діяльності парламентських комітетів Верховної Ради. Все більше 
розширюється коло парламентських комітетів, що виявляють зацікавленість до 
проблем ґендеру і намагаються практично долучитися до розробки документів з 
ґендерних питань. У складі секретаріатів парламентських комітетів  Верховної 
Ради  призначені відповідальні з дотримання  принципів рівності прав та 
можливостей жінок і чоловіків. 

З 1995 по 2007 рік в Україні питання становища статей розглядалося 
чотири рази на парламентських слуханнях, за результатами яких Верховна Рада 
України приймала відповідні постанови (табл.8). 

Комітет Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин та 
міжнаціональних відносин за підтримки Програми рівних можливостей 
ПРООН та у співпраці з Міністерством України у справах сім’ї, молоді та 
спорту ініціював проведення третіх і четвертих парламентських слухань саме з 
ґендерної проблематики. 

 
Таблиця 8. Парламентські слухання з питань становища жінок та рівності статей в 

Україні  

 
Порядок денний парламентських слухань і прийняті за їх результатами 

Постанови Верховної Ради України показують, що у листопаді 2006 р. вперше 

№ Порядок денний парламентських 
слухань 

Дата 
проведення 

Постанови Верховної Ради України за результатами 
парламентських слухань 

1. Про виконання в Україні положень 
Конвенції ООН “Про ліквідацію Всіх 
форм дискримінації щодо жінок” 

12 липня 1995 
р. 

Постанова Верховної Ради України “Про Рекомендації 
учасників парламентських слухань щодо Виконання в 
Україні Конвенції ООН “Про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінок” від 12 липня 1995 р. 

2. Становище жінок в Україні: реалії та 
перспективи 

9 червня 2004 
р. 

Постанова Верховної Ради України “Про Рекомендації 
парламентських слухань “Становище жінок в Україні: реалії 
та перспективи” від 29червня 2004 р. 

3. Актуальні завдання та проблеми 
попередження ґендерного насильства 

21 листопада 
2006 р 

Постанова Верховної Ради України “Про Рекомендації 
парламентських слухань “Сучасний стан та актуальні 
завдання у сфері попередження ґендерного насильства” від 
22 березня 2007 р.  

4. Рівні права та рівні можливості в 
Україні: реалії та перспективи 

21 листопада 
2006 р. 

Постанова Верховної Ради України “Про Рекомендації 
парламентських слухань на тему: “Рівні права та рівні 
можливості в Україні: реалії та перспективи” від 27 червня 
2007 р.  



поставлено акцент на розгляді питань власне ґендерної рівності, що є ознакою 
поступового вироблення в Україні перемагаючої ґендерної культури.  

На відміну від перших і других парламентських слухань, що розглядали в 
основному становище жінок, останні слухання “Рівні права та рівні можливості 
в Україні: реалії та перспективи” акцентувались саме на ґендерних 
перетвореннях і формуванні ґендерної культури в українському суспільстві, 
враховуючи особливості жіночого і чоловічого соціуму. Це демонструє відхід 
від політики “поліпшення становища жінок” і утвердження політики рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків. Постанови Верховної Ради України, що 
затвердили рекомендації парламентських слухань, власне розкрили підхід 
законодавчого органу до ґендерних проблем суспільства та конкретизували 
напрями й механізми їх розв’язання. 

Розширення міжнародних зв’язків України, вивчення світового досвіду 
формування та впровадження ґендерної політики, спільні з іншими країнами дії 
з утвердження ґендерної рівності засвідчують заходи, організовані та проведені 
Комітетом Верховної Ради України у закордонних справах у співпраці з 
Програмою рівних можливостей ПРООН. У листопаді 2006 р. ними було 
проведено Міжпарламентський круглий стіл “Роль парламенту у забезпеченні 
ґендерної рівності: міжнародний досвід”, в роботі якого взяли участь 
представники парламентів та дипломатичних представництв Білорусії, Грузії, 
Литви, Польщі, Фінляндії і Швеції. На ньому прийнято Меморандум про 
важливість створення Міжпарламентської асамблеї паритетної демократії як 
сталої форми співпраці між парламентами з питань ґендеру. Відкритість 
Української держави до співпраці з іншими державами у сфері ґендеру є 
явищем нового, характерного для сучасного світу. 

Інтенсифікації ґендерних перетворень сприяє діяльність Підкомітету з 
міжнародних відносин та ґендерної політики Комітету ВР України з питань 
прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Підкомітет 
аналізує ґендерну ситуацію в Україні, організовує широке обговорення, 
розробляє кроки до встановлення ґендерної демократії. Оскільки Підкомітет 
орієнтований на вдосконалення ґендерної політики, то можна очікувати на його 
активність у співпраці з тими партійними фракціями парламенту, які досі ще не 
виявили необхідної зацікавленості ґендерної проблематикою.  

Діяльність парламенту у забезпеченні рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків передбачає його активність щодо розширення вітчизняного 
законодавства з ґендеру. Цього потребує й суспільство. Як свідчать 
соціологічні дослідження, лише 12% опитаних громадян оцінюють рівень 
розвитку законодавчої бази з ґендеру як високий, а основна частина 
респондентів вважає його за посередній (44%) та низький (36%).10 Отже, 
забезпечення ґендерної рівності потребує активізації всіх структур 
законодавчої влади, зокрема у здійсненні ґендерної експертизи чинного 
законодавства, творенні нових правових норм, що регулювали б ґендерні 

                                                
10 Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних проблем в українському суспільстві. – К.: Вид-
во ТОВ «ВАІТЕ», 2007. – С.16.  



відносини, створення політичної та юридичної бази для інтеграції ґендерного 
підходу в усі сфери соціального життя й формування дієвого механізму 
ґендерних перетворень. 



1.5. Система виконавчої влади: творення суспільства ґендерної 
рівності 
 
1.5.1. Формування механізму впровадження державної ґендерної політики  
 
Впровадження ґендерного виміру в системі виконавчої влади включає 

участь жінок і чоловіків у формуванні та функціонуванні органів управління 
різного рівня. Причому ґендерна збалансованість в управлінні все частіше 
розглядається не лише як фізична присутність жінок і чоловіків при прийнятті 
рішень, а й оцінка якості такої участі. З метою підвищення ефективності 
державної політики та узгодження співпраці органів виконавчої влади у 
забезпеченні рівних прав і можливостей жінок та чоловіків вперше в системі 
виконавчої влади 26 липня 2005 р. прийнято цільовий документ повністю 
ґендерного змісту – Указ Президента “Про вдосконалення центральних і 
місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків”. Відповідно до цього Указу міністри, керівники 
інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначають 
персональну відповідальність одного із своїх заступників за забезпечення 
рівності статей. В Указі окреслена компетенція цих посадових осіб: 
забезпечення надання жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей у 
відповідній сфері діяльності, сприяння створенню рівних умов для обох статей 
для поєднання ними професійних і сімейних обов’язків, здійснення заходів, 
спрямованих на формування ґендерної культури, прийняття ґендерного 
законодавства, організація ґендерної просвіти серед службовців, впровадження 
ґендерних підходів до організації роботи. Координація заходів щодо 
забезпечення рівності статей здійснюваних центральними і місцевими органами 
виконавчої влади, покладається на Міністерство України у справах сім’ї, 
молоді та спорту. 

Створення механізму виконавчої влади у сфері забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків передбачає формування узгодженої системи 
центральних і місцевих органів виконавчої влади з визначеною компетенцією з 
ґендерних питань.  

Важлива роль у творенні цієї системи належить Уряду України. 
Законодавчо визначені напрями діяльності Кабінету Міністрів України щодо 
ґендерних перетворень включають: 

– забезпечення здійснення єдиної державної політики, спрямованої на 
досягнення рівних прав і можливостей статей у всіх сферах життя; 

– прийняття Національних планів дій щодо впровадження ґендерної 
рівності на певні терміни та забезпечення його виконання; 

– розробку й реалізацію державних цільових програм щодо 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

– спрямування й координацію роботи органів виконавчої влади щодо 
забезпечення ґендерної рівності; 

– вдосконалення ґендерного законодавства;  
– формування ґендерної культури населення тощо. 



Вперше в історії незалежної України Кабінет Міністрів України включив 
окремі питання ґендерної рівності до програм своєї діяльності у 2002 р., в 
програмі Уряду „Відкритість, дієвість, результативність”, та у 2007 р., в 
програмі Уряду „Назустріч людям”, ґрунтованій на програмі Президента 
України „Десять кроків назустріч людям”. 

З метою координації діяльності управлінських структур з регулювання 
ґендерних відносин Уряд України створює міжвідомчі ради. У вересні 2007 р. 
при Кабінеті Міністрів України було створено Міжвідомчу раду з питань сім’ї, 
ґендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми.  

Створення цієї міжвідомчої ради спрямовувалось на координацію й 
узгодження діяльності, однак її компетенція, якою передбачений розгляд 
питань сім’ї як соціального осередку, ґендерної рівності як принципу діяльності 
суспільства та тенденцій розвитку демографічної сфери, є різнорівневою й 
різнопорядковою. Вона не містить чіткої спрямованості на ґендерні 
перетворення. Показником цього є створення консультативно-дорадчого органу 
Ради – Експертної робочої групи з питань попередження насильства в сім’ї та 
протидії торгівлі людьми. Питання ґендерної рівності не відображені ні в її 
назві, ні в затвердженому Положенні про групу. Це невипадково, бо 
забезпечення ґендерної рівності є самостійним і масштабним напрямом 
діяльності і дій з питань ґендерних перетворень у всіх сферах суспільної 
життєдіяльності, а тому є самостійною сферою, яка потребує цілеспрямованого 
управління.  

Отже, Уряд України забезпечує проведення визначеної в Законі єдиної 
державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків у всіх сферах життя. Засади такої політики та її концептуальне 
визначення має прийняти Верховна Рада України.  

В процесі впровадження ґендерної політики Уряд та інші органи 
виконавчої влади в Україні, як і в багатьох інших країнах, відчували і 
продовжують відчувати певні труднощі у цій діяльності. На здійснення 
ґендерних перетворень як у загальнонаціональному масштабі, так і в галузевих 
напрямах діяльності, та на утвердження ґендерної перспективи в діяльності на 
регіональному рівні впливають розходження й суперечності у поглядах 
політиків і громадських діячів, періодична зміна урядів, наукова 
невідпрацьованість стратегічного змісту пропозицій та недостатня 
професійність, поширена в системі управління.  

 



1.5.2. Прийняття та виконання Національних планів дій та Державних 
цільових програм із ґендерної рівності 

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

акцентує увагу на творенні національних планів, спрямованих на дії із 
забезпечення рівноваги статей та ліквідацію дисбалансу між ними. На 
виконання єдиної державної ґендерної політики Уряд України періодично 
приймає Національні плани дій щодо впровадження ґендерної рівності і 
забезпечує їх виконання. 

Так, із метою поліпшення становища жінок, підвищення їх ролі у 
суспільстві та здійснення пріоритетних заходів із виконання заключних 
документів Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН “Жінки у 2000 році: 
рівність між чоловіками та жінками. Розвиток та мир у ХХІ столітті” 
Постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 479 в Україні 
був затверджений “Національний план дій щодо поліпшення становища жінок 
та сприяння впровадженню ґендерної рівності у суспільстві на 2001–2005 
роки”. У Постанові Кабінету Міністрів зроблено крок назустріч ґендерній 
позиції порівняно із попереднім Планом дій, затвердженим Постановою 
Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. “Про Національний план дій 
на 1997-2000 роки щодо поліпшення становища жінок і підвищення їх ролі у 
суспільстві”, що зосереджувався переважно на жіночій частині соціуму. 
Відповідно до заходів цього Плану за ініціативою Кабінету Міністрів 5 березня 
1999 р. прийнято Постанову Верховної Ради України “Про Декларацію про 
загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок”. 

У Національному плані дій на 2001-2005 роки вперше визначалися 
основні стратегії розвитку ґендерної демократії. Він засвідчив поступ держави 
у прийнятті ґендерного підходу як основи суспільного розвитку та відхід від 
односторонньої й історично вичерпаної “концепції поліпшення становища 
жінок”. Цей Національний план виходив із неможливості розв’язувати у 
загальнонаціональному масштабі проблеми жіночої статі поза врахуванням 
особливостей становища та розвитку чоловічої, й спрямовувався на врахування 
особливостей та інтересів обох статей. Національний план потребував 
загальносуспільного поля діяльності виконавчої влади у забезпеченні ґендерної 
рівності. Це не виключало окремої уваги до становища жінок як компонента 
ґендерної політики, оскільки саме жінки поставлені у більш нерівні умови 
порівняно з чоловіками. Зокрема, в Плані йшлося про формування державної 
політики, прийняття програм і проектів з урахуванням ґендерних аспектів; 
заборону дискримінації за статевою ознакою на ринку праці, при влаштуванні 
на роботу, просуванні по службі; розробку освітніх програм з питань прав 
людини і міжнародного гуманітарного права з урахуванням ґендерного аспекту; 
залучення жінок до прийняття рішень на всіх рівнях влади.  

Якщо “Національний план дій з поліпшення становища жінок та 
сприяння впровадженню ґендерної рівності в суспільстві на 2001–2005 роки” 
включав окремі рудиментарні напрями попередньої політики „поліпшення 
становища жінок”, що відображено навіть у самій назві й було алогічним, 



оскільки ґендерна політика включає регулювання і розвитку чоловічої частини 
соціуму, і поліпшення становища жінок, то наступна діяльність Уряду в цій 
сфері формувалась відповідно до власне ґендерного підходу. Цей крок вперед 
був закріплений в розробці державної програми щодо ґендерних перетворень. 

Урядом України було розроблено й реалізовано Державну цільову 
програму щодо забезпечення рівності статей. Підготовка такого документа 
свідчить про зацікавленість держави у реалізації політики ґендерної рівності, 
оскільки Програма є актом більшої юридичної та соціально-політичної ваги 
порівняно із Планом дій. Розпорядженням Прем’єр-Міністра від 5 липня 2006 р. 
“Про схвалення Концепції Державної програми з утвердження рівності в 
українському суспільстві на 2006-2010 роки” концепція цієї державної 
програми схвалена, а Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту 
зобов’язувалось таку Державну програму розробити. Вона була розроблена 
Міністерством, і 27 грудня 2006 р. Кабінет Міністрів прийняв Постанову № 
1834 “Про затвердження Державної програми з утвердження ґендерної рівності 
в українському суспільстві на період до 2010 року”. 52 пункти Програми 
вказують на розширене поле діяльності щодо забезпечення рівності статей та 
ґендерну перспективу в Україні. Водночас підготовка цього документа показала 
недостатність її аналітичного забезпечення, відсутність наукового аналізу 
реального стану ґендерних відносин в Україні, чим і зумовлені наявні в цій 
Програмі недоліки й прогалини. 

Так, одним із проблемних моментів Державної програми з утвердження 
ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року є її 
недостатня зосередженість на аналізі ґендерних особливостей і відмінностей у 
становищі та статусі жіночої та чоловічої частини соціуму, а також 
особливостей життєдіяльності дівчаток і хлопчиків. Ґендерна ситуація, що 
склалась в Україні, потребує не лише аналізу рівності у забезпеченні прав і 
свобод, але й аналізу відмінностей у статусі й становищі людей обох статей 
включно із статево-віковим, національно-культурним, територіальним тощо 
вимірами. Вона ж потребує розробки рекомендацій щодо ґендерних підходів у 
окремих галузях, зокрема через узагальнення галузевих програм, вироблених 
міністерствами, та з урахуванням ґендерно суттєвих результатів, отриманих 
внаслідок їх виконання. 

У Державній Програмі з утвердження ґендерної рівності в українському 
суспільстві поза увагою лишились ґендерні проблеми сучасної сім’ї та 
вироблення ґендерної стратегії сприяння її розвитку. 

Нові структурні та функціональні зміни в сім’ї, становлення паритетності 
відносин в ній, що відбуваються в останні десятиріччя, мало відображені в 
Концепції державної сімейної політики, схваленої Постановою Верховної Ради 
України 17 вересня 1999 р. № 1063-XIV. Дуже поверхово вони втілені в 
програмі „Українська родина”, затвердженій Постановою Кабінету Міністрів 
України 14 березня 2001 р.; практично не втілені – у Державній програмі 
підтримки сім’ї на період до 2010 року, затвердженій постановою Кабінетом 
Міністрів України від 19 лютого 2007 р., № 244, тоді як процеси творення 



егалітарної сім’ї, відповідні трансформації сім’ї як соціального інституту є 
дуже неоднозначними, утримуючи як прогресивні, так і регресивні моменти.  

З огляду на це, Україна потребує концепції розвитку сім’ї, ґрунтованої на 
аналізі сучасних національних процесів і світового досвіду, що не лишала б 
поза увагою притаманні сьогоденню зміни в моралі, зростання індивідуалізму, 
егоїзму, відчуження від публічного життя й життя громади тощо. Як показує 
світова практика, трансформація сімейних відносин пов’язана не лише з 
економічними процесами, вимірюючись багатьма іншими параметрами, 
зокрема ґендерними, які потребують вивчення й державного регулювання. 
Програмні зусилля виконавчої влади щодо ґендерних перетворень 
спрямовувались також у напрямі запобігання торгівлі людьми. У 1999 р. 
Кабінет Міністрів України прийняв першу національну “Програму запобігання 
торгівлі жінками і дітьми”. У 2002 р. ним було затверджено нову “Комплексну 
програму протидії торгівлі людьми на 2002-2005 роки”. Ці програми 
передбачали фінансові, управлінські та організаційні ресурси для адекватної 
протидії торгівлі людьми.  

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Уряд 
здійснює шляхом спрямування і координації роботи міністерств, інших органів 
виконавчої влади щодо забезпечення ґендерної рівності. Державна програма з 
утвердження ґендерної рівності передбачала утворення, з 2007 р., при Кабінеті 
Міністрів України Міжвідомчої ґендерної ради, а при центральних та місцевих 
органах виконавчої влади – консультаційно-дорадчих органів, експертних 
робочих груп з ґендерних питань за участю науковців і представників 
громадських організацій. Ці органи доповнюють механізм управління 
ґендерними процесами, вказаний в Законі. 

Відповідно до ст. 18 Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінок (CEDAW), в якій сформульовані міжнародні 
стандарти з дотримання рівних прав та можливостей жінки і чоловіка в 
суспільстві, Україна періодично, кожні чотири роки (1983, 1987, 1991, 1998, 
2007 роки) подає генеральному секретарю ООН державні доповіді про 
виконання цієї Конвенції в Україні. Підготовка такої доповіді, згідно з Законом 
України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” та 
прийнятою Державною програмою з утвердження ґендерної рівності в 
українському суспільстві на період до 2010 року, віднесена до компетенції 
Кабінету Міністрів України. На виконання Конвенції вже подано сім доповідей, 
в яких враховується ґендерний підхід, підготовку та публікацію яких здійснює 
Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту.11  

Водночас утвердження ґендерного підходу в діяльності Уряду при 
формуванні концепцій, програм, планів характеризує складність цього процесу. 
Вона проявляється в наявності окремих суперечностей. Так, з позицій 

                                                
11 Видано: Доповідь про виконання в Україні Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 
жінок. Четверта та п’ята. Об’єднана періодична доповідь. – К., Вид-во “Столиця”, 1998.  – 51 С.; Доклад о 
выполнении в Украине Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 
Шестой и Седьмой объединённый периодический доклад. – Харьков, „Фолио”. – 2007. – 79 С. 
 



ґендерного підходу є неоднозначним такий документ Кабінету Міністрів 
України, як розпорядження від 29 березня 2002 р. “Про затвердження Концепції 
безпечного материнства”, прийнятої відповідно до вимог Концепції державної 
сімейної політики, схваленої Постановою Верховної Ради України від 17 
вересня 1999 р. Адже в Концепції державної сімейної політики в структурі 
механізмів реалізації основних положень Концепції ставилося завдання 
розробки “Концепції безпечного материнства та відповідального батьківства”. 
Варто зазначити, що на міжнародному рівні ведеться мова про репродуктивне 
здоров‘я не лише жінок, а й чоловіків, яке теж потребує забезпечення. 
Враховуючи, що Україні катастрофічно погіршується репродуктивне здоров‘я і 
в цілому соціальне, психологічне і психічне самопочуття чоловіків, окрім 
прийняття Концепції безпечного материнства необхідні й розробка та 
затвердження і Концепції безпечного батьківства. Також в умовах виростання 
кількості безпритульних та покинутих дітей актуальною стає проблема не лише 
безпечного, але й відповідального материнства, що відповідало б 
конституційній нормі про турботу з боку держави про материнство і 
батьківство (ст.51) як про рівних. Такі суперечності в цьому розпорядженні 
Кабінету Міністрів, зумовлені дещо запізнілим звертанням держави до нових 
концептуальних підходів щодо статей, наявні і в інших прийнятих нормативно-
правових актах. 

 



1.5.3. Забезпечення ґендерно збалансованої державної кадрової політики 
на центральному та регіональному рівнях 

 
Особливістю сучасного державного управління в Україні є прагнення 

ефективно виконувати законодавчі акти та впливати на вибір і втілення 
відповідних політик. Управління ґендерними процесами реалізується через 
кадрово забезпечені і системно діючі організаційні структури. Впровадження 
ґендерних підходів в діяльність структур виконавчої влади всіх рівнів залежить 
від бачення ґендерних перетворень першими особами, наділеними відповідною 
компетенцією, та розробки ґендерно збалансованої державної кадрової 
політики. Підбір та рекрутування кадрів у сфері державного управління, від 
яких залежить впровадження ґендерного підходу в процеси розробки, 
здійснення й оцінки проектів, стратегій та програм, суголосні становищу 
чоловіка і жінки в країні. 

До складу вищого органу виконавчої влади – Кабінету Міністрів України 
входять Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, три віце-
прем’єр-міністри й міністри. Протягом 2006–2007 рр. серед них не було жодної 
особи жіночої статі.  

Вперше в історії Україні, з лютого по вересень 2005 р. жінка, в особі 
Ю.В.Тимошенко, перебувала на посаді Прем’єр-міністра України; 18 грудня 
2007 р. вона вдруге була обрана на цю високу посаду. Ю.Тимошенко 
залишається однією з найвпливовіших фігур на політичній арені, визнаних як в 
Україні, так і в світі.  

Індикатором ґендерного балансу в державній кадровій політиці є 
кількість жінок, призначених керівниками центральних органів виконавчої 
влади. В цілому представленість жінок та чоловіків на посадах керівників або 
заступників керівників вищих органів виконавчої влади в Україні 
характеризується значним дисбалансом. Станом на 2008 р. посаду міністра в 
країні обіймала лише одна жінка, тоді як у 1990-ті три жінки обіймали посади 
міністрів і ще три – посади голів державних комітетів. Отже, на цьому рівні 
виконавчої влади ґендерний розрив збільшується. 

Такий дисбаланс у представленості жінок і чоловіків – керівників 
центральних органів особливо чітко проглядається в порівнянні зі світовими 
тенденціями. Протягом останніх десяти років на загальносвітовому рівні 
кількість жінок, що обіймають міністерські посади, зросла. Так, у 1996 р. частка 
міністрів-жінок становила 6,8%, а у 2005-му – вже 14,3% від загального числа 
міністрів урядів. У 2005 р. з 858 міністерських посад у 183 країнах 12 жінок 
були міністрами оборони, 20 – міністрами у справах фінансів і бюджету, 25 – 
міністрами закордонних справ, 63 – міністрами освіти, 60 – міністрами охорони 
навколишнього середовища й енергетики, 69 – міністрами з соціальних питань, 
83 – міністрами у справах сім’ї, дітей, молоді, інвалідів і престарілих та ін. 



Найбільше жінок, які обіймають міністерські посади, у Швеції (52,4%) та 
Іспанії (50%).12 

У нинішній системі органів виконавчої влади України посадові позиції, 
на яких приймаються рішення займають переважно чоловіки. Що ж до 
виконавців рішень, то ці позиції представлені переважно жінками. Такі 
дискримінаційні явища свідчать про досі несформовану в Україні культуру 
ґендерного паритету, недооцінку жіночого кадрового ресурсу, зрештою, про 
поширені невміння та неготовність спілкуватися, вести діалог із жінкою при 
підготовці й прийнятті важливих рішень та розв’язанні державних питань, що 
властиве демократичним суспільствам. 

Утвердження ґендерної рівності в державній кадровій політиці потребує 
системного створення ґендерної рівноваги в усьому державному механізмі, в 
кожному державному органі та в системі комунікацій поміж ними. 

Значно більша кількість жінок серед державних службовців в апараті 
законодавчої й виконавчої влади. Прослідковується тенденція до зростання 
представленості жінок і витіснення чоловіків зі сфери апаратного державного 
управління. Серед державних службовців жінок втричі більше, ніж чоловіків 
(табл. 9). Однак ці процеси відбуваються з явними ознаками вертикальної 
ґендерної сегрегації: якщо серед керівників кількість жінок переважає більш 
ніж у півтора рази, то серед спеціалістів – вже у чотири (табл. 10). 

Таким чином, відбувається фемінізація державного управління України, 
що має як позитивні, так і негативні моменти, які лежать не на поверхні й 
потребують глибинного вивчення та прогнозу щодо можливих наслідків. 

Ґендерний розрив наявний і у присудженні жінкам і чоловікам посадових 
категорій, що є якісною оцінкою професіоналізму жінок і чоловіків, які 
займають посади державних службовців (табл.9). 

 
Таблиця 9. Кількість державних службовців за категоріями посад та статтю13 (Станом на 

31 грудня 2006 р.) 
У тому числі: 

Керівники Спеціалісти Жінки Чоловіки 

Посадові 
категорії 

Загальна 
чисельність 
державних 
службовців 

Осіб У % до 
відповідної 

категорії 

Осіб У % до 
відповідної 

категорії 

Осіб У % до 
відповідної 

категорії 

Осіб У% до 
відповідної 

категорії 
Усього 255129 65831 25,8  189298 74,2 192075 75,3 63054 24,7 
З них мають категорії посад: 
першу 315 315 100,0  -  - 46 14,6 269 85,4 
другу 1343 1244 92,6 99 7,4 320 23,8 1023 76,2 
третю 6461 3144 48,7 3317 51,3 3246 50,2 3215 49,8 
четверту 10744 7200 67,0 3544 33,0 5552 51,7 5192 48,3 
п’яту 43110 18126 42,0 24984 58,0 29627 68,7 13483 31,3 
шосту 102131 35802 35,1 66329 64,9 77536 75,9 24595 24,1 
сьому 91025 - - 91025 100,0 75748 83,2 15277 16,8 

 
Чітко виокремлюється тенденція до вертикальної сегрегації: чим вища 

категорія, тим більшій кількості чоловіків її присвоєно, і навпаки. Так, перша, 
                                                

12 Див.: Доповідь Генерального секретаря ООН “Рівна участь жінок і чоловіків в процесах прийняття рішень 
на всіх рівнях”. П’ятдесята сесія Комісії зі становища ООН. – 27 лютого – 10 березня 2006 р. – С.11. 

13 Праця України 2006: Статистичний збірник. – К. – 2007. – С.121. 



друга й третя посадові категорії в основному надані державним службовцям – 
чоловікам. Із тих, хто має першу категорію на керівній посаді, лише кожна 
сьома – жінка. Із тих, хто має другу посадову категорію, жінка вже кожна п'ята. 
Варто зазначити, що у 2002 р. жінка була відповідно кожна 20-та і 5-та. У 
більшості жінкам присуджуються п’ята, шоста і сьома категорія.  

Реально існуючий ґендерний розрив, що проявляється в присудженні 
першої категорії переважно керівникам-чоловікам, та переважно п’ятої-сьомої 
категорії – жінкам, свідчить про суттєві ґендерні перекоси державної кадрової 
політики (табл.10). Саме призначені на найвищі посади чоловіки, які мають 
історично більший досвід роботи в системі управління, і професійна кар’єра 
яких не переривається турботами про сім’ю, народженням дитини, веденням 
домашнього господарства тощо, вирішують питання присудження посадових 
категорій. Важливою є також і тенденція до вертикальної професійної 
сегрегації в сфері державного управління – чим нижча категорія, тим нижча 
заробітна платня, яка часто не влаштовує чоловіка. 

 
Таблиця 10. Кількість чоловіків і жінок у складі державних службовців – керівників за 

посадовими категоріями14 (Станом на 31 грудня 2006 р.) 
Жінки Чоловіки Посадові категорії 

Осіб У % до облікової кількості державних 
службовців відповідної категорії 

Осіб У % до облікової кількості державних 
службовців відповідної категорії 

Всього державних 
службовців 

192075 75,3 63054 24,7 

З них: керівники 41776 63,5 24055 36,5 
Мають посадову категорію 
першу 46 14,6 269 85,4 
другу 286 23,0 958 77,0 
третю 1197 38,1 1947 61,9 
четверту 3341 46,4 3859 53,6 
п’яту 11881 65,5 6245 34,5 
шосту 25025 69,9 10777 30,1 

 
В сучасному апараті виконавчої влади жінки також переважають серед 

службовців-спеціалістів, які, особливо в регіонах, є своєрідною управлінською 
професійною мережею, діяльність якої поширюється на різні галузі 
виробництва та сфери життєдіяльності. Питання ґендеру для них не повинні 
бути чимось окремим, а мають становити інтегральну складову частину 
проблеми, що відноситься до галузі.  

На регіональному управлінському рівні в Україні кількість жінок-
спеціалістів перевищує кількість чоловіків у декілька разів (табл. 11), у 14 
областях України становлячи понад 80%. Прослідковується та ж 
закономірність, що й у ситуації з присудженням посадових категорій 
держслужбовцям в цілому: чим вища категорія, тим більшій кількості 
спеціалістів чоловічої статі її присвоєно, і навпаки. Ця ситуація вимагає 
зваженої державної кадрової політики щодо дотримання принципу ґендерної 
рівності при підборі кадрів, підвищенні їх кваліфікації тощо. Реструктуризація 
галузей, здійснювана переважно спеціалістами однієї статі, може призвести до 
непередбачуваних наслідків. 

                                                
14 Праця України 2006: Статистичний збірник. – К. – 2007. – С.123. 



 
Таблиця 11. Кількість чоловіків і жінок у складі державних службовців-спеціалістів за 

посадовими категоріями15 (Станом на 31 грудня 2006 р.) 
Жінки Чоловіки Посадові категорії 

Осіб У % до облікової кількості державних 
службовців відповідної категорії 

Осіб У % до облікової кількості державних 
службовців відповідної категорії 

Всього державних 
службовців 

192075 75,3 63054 24,7 

З них: спеціалісти     

З них:  
мають посадову 
категорію: 

150299 79,4 38999 20,6 

другу 34 34,3 65 65,7 
третю 2049 61,8 1268 38,2 
четверту 2211 62,4 1333 37,6 
п’яту 17746 71,0 7238 29,0 
шосту 52511 79,2 13818 20,8 
сьому 75748 83,2 15277 16,8 

 
Відповідно до присуджених категорій в системі державного управління 

проглядається й нерівність у заробітній платі державних службовців – жінок і 
чоловіків. Розрив у заробітній платі жінок і чоловіків в системі державного 
управління є реальним показником ґендерної нерівності в ній.  

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у 2006 р. 
становила: у чоловіків 1812, у жінок – 1463 гривень (співвідношення у 
відсотках – 80,7% і 66,8% до середньомісячної заробітної плати штатних 
працівників у гривнях). Тобто розрив становив 349 гривень, що більше, ніж 
розрив в середньомісячній заробітній платі (331 гривня) штатних працівників – 
жінок і чоловіків по Україні в цілому (серед чоловіків – 1216 гривень, жінок – 
885 гривень, що у відсотковому співвідношенні середньомісячної заробітної 
плати штатних працівників становить 72,8%:52,8%).16 Отже, незважаючи на те, 
що жінки становлять дві третини загальної кількості державних службовців, 
найбільш оплачувані посади вищих категорій традиційно займають чоловіки. 

Досягненню ґендерної рівноваги серед керівників і спеціалістів як 
державних службовців сприяє підготовка кадрового резерву в країні. При 
наявності значного ґендерного дисбалансу в кадровому складі центральних 
органів виконавчої влади, саме на цьому рівні фіксується зменшення кількості 
жінок, зарахованих до кадрового резерву на керівні посади.17 До нього було 
включено лише 131 жінку, тобто 16,6% від загальної кількості. Натомість 
фіксується зростання кількості жінок у складі кадрового резерву на керівні 
посади місцевих державних адміністрацій: 153 жінки – у 2003 р., 184 – у 2004 р. 
та 213 у 2005 р.  

Державна програма з утвердження ґендерної рівності в українському 
суспільстві на період до 2010 року передбачає проведення ґендерного аналізу 
кадрового складу центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також 
працівників галузей і врахування під час формування кадрового резерву та 

                                                
15 Праця України 2006: Статистичний збірник. – К. – 2007. – С.123. 
16Праця України 2006: Статистичний збірник. – К. – 2007. – С.225. 
17 За даними Міністерства України у справах сім‘ї, молоді та спорту. 



затвердження на керівні посади в органах виконавчої влади пропорційно 
збалансованого представництва кандидатур кожної статі.  

Цією Державною програмою передбачено забезпечення стажування осіб, 
які перебувають у резерві на керівні посади в центральних та місцевих органах 
виконавчої влади, з дотриманням вимог ґендерної рівності.  

Певний крок у цьому напрямі зробило Головне управління державної 
служби України, що є основним замовником підготовки магістрів за 
спеціальністю “Державна служба” в освітній галузі “Державне управління”. 
Станом на 1 вересня 2006 р. кількість жінок, зарахованих на навчання у 2006 р., 
становила 665 осіб (73,8% всієї чисельності зарахованих) що на 2,2% більше, 
ніж у 2005 р., коли їх кількість становила 545 осіб (71,6%).18  

Однак переважна більшість управлінських структур досі не 
продемонструвала готовності до ведення ґендерно зваженої кадрової політики.  

Жодної жінки не включено до кадрового резерву таких органів 
державного управління, як:  

– Міністерство охорони здоров’я України;  
– Міністерство закордонних справ України;  
– Міністерство промислової політики України;  
– Міністерство транспорту та зв’язку України;  
– Міністерство фінансів України;  
– Державний комітет України водного господарства;  
– Державний комітет лісового господарства України;  
– Державний комітет України з державного матеріального резерву;  
– Вища атестаційна комісія України;  
– Державний комітет фінансового моніторингу України;  
– Фонд державного майна України;  
– Закарпатська, Київська та Чернівецька обласні державні адміністрації. 
Свобода вибору й ґендерна демократія як базові суспільні цінності 

набувають усвідомлення їх значення й реального вираження в діяльності 
місцевих самоврядних органів України. Це спонукає до пошуку шляхів 
активізації депутатського корпусу місцевих рад щодо вирішення питань 
соціальної справедливості у ставленні до становища та соціального статусу 
жінки і чоловіка.  

Для депутатського корпусу місцевих рад характерна тенденція до 
збалансованої кількості жінок і чоловіків. У 2002 р. 54 жінки стали головами 
обласних, районних, районних у містах рад, заступниками голів обласних рад, 
2811 жінок – сільськими, селищними та міськими головами, 122 – 
заступниками районних у містах рад, 1744 – заступниками сільських, 
селищних, міських голів, 10382 – секретарями рад, 28015 – членами виконкомів 
місцевих рад. Ця ж тенденція зберігається й за наслідками виборів до місцевих 
рад 2006 року: із 240 000 загальної кількості обраних депутатів жінки 
становили 43.3%, із них 10.9% загального складу обласних рад, 19,9% − 
районних міських, 26.6% − районних, 33.6% − селищних, 50.3% − сільських 

                                                
18 За даними Міністерства України у справах сім‘ї, молоді та спорту. 



рад. Таким чином, із підвищенням рівня ради чисельність обраних до неї жінок 
зменшується. 

Якщо за результатами виборів 2002 р. спостерігалось збалансоване 
представництво жінок та чоловіків в місцевих радах і тенденція до зростання 
кількості жінок у них, то вибори-2006 не продемонстрували розвитку такої 
тенденції. Причиною цього можуть бути два фактори: те, що вибори вперше 
проходили на партійній основі та надання статусу недоторканності депутатам 
місцевих рад, що збільшило попит на мандат депутата місцевих рад. За такої 
ситуації переважна частина місць у закритих партійних списках дісталася 
представникам бізнесу і реальної влади, для яких статус недоторканності 
викликав найбільший інтерес. Проте реальність потребує зростання 
представленості саме жінок, оскільки життя сучасної громади зосереджується 
не на внутрішніх питаннях політикуму, а на поточних питаннях забезпечення 
життєдіяльності громад та суспільства в цілому. Вони масштабно пов’язані з 
соціальною сферою, життєдіяльність та компетенція жінки в якій надзвичайно 
велика. 

Варто відзначити, що при існуючих темпах ґендерних перетворень 
Україна до 2015 року не досягне запланованого в “Цілях розвитку тисячоліття. 
Україна” рівня паритетного представництва (з наближенням до пропорції 50/50 
жінок і чоловіків) у Верховній Раді України; та ґендерно паритетного складу 
органів виконавчої влади на всіх рівнях управління (зокрема, збільшення 
питомої ваги жінок серед вищих державних службовців 1-2 категорій до не 
менш ніж 30%) у представницьких органах влади та на вищих щаблях влади. 
Про це свідчить моніторинг, здійснюваний Міністерством у справах сім’ї, 
молоді та спорту, яке відслідковує виконання показників “Цілі 6. Забезпечення 
ґендерної рівності” із взятих Україною зобов’язань у документі “Цілі розвитку 
тисячоліття. Україна” (табл. 12).  

 
Таблиця 12. Хід виконання показників забезпечення ґендерної рівності, визначених в 

“Цілях тисячоліття. Україна”♦ 
Виконання показників ( у %) 

2001 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 
Показники 

жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін чол 
Показник 1.1. Ґендерне співвідношення 
серед депутатів ВРУ, чис.жін./ чис.чол 

8 92 5 95 5 95 5 95 9 91 8 92 

Показник 1.2. Ґендерне співвідношення 
серед депутатів місцевих органів влади, 
чис.жін./ чис.чол 

42 58 42 58 42 58 42 58 35 65 35 65 

Показник 1.3. Ґендерне співвідношення 
серед депутатів обласних органів влади, 
чис.жін./ чис.чол 

11 89 10 90 10 90 10 90 12 88 12 88 

Показник 1.4. Ґендерне співвідношення 
серед депутатів районних органів влади, 
чис.жін./ чис.чол  

21 79 21 79 21 79 21 79 21 79 21 79 

Показник 1.5. Ґендерне співвідношення 
серед депутатів міських органів влади, 
чис.жін./ чис.чол 

22 78 22 78 22 78 22 78 26 74 26 74 

Показник 1.6. Ґендерне співвідношення 
серед депутатів селищних органів влади, 
чис.жін./ чис.чол 

47 53 47 53 47 53 47 53 40 60 40 60 

Показник 1.7. Ґендерне співвідношення 
серед депутатів сільських органів влади, 
чис.жін./ чис.чол 

47 53 47 53 47 53 47 53 50 50 50 50 



Показник 1.8. Ґендерне співвідношення у 
складі членів Кабінету Міністрів України, 
чис.жін./ чис.чол 

0 100 1 99 1 99 8 92 0 100 8 92 

Показник 1.9. Ґендерне співвідношення 
серед вищих державних службовців (1-2 
посадових категорій), чис.жін./ чис.чол 

15 85 16 84 13 87 19 81 19 81 17 83 

19 За даними Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту. 

 
Ґендерною особливістю місцевого самоврядування є фемінізація системи 

управління, про що свідчить розподіл посадових осіб за статтю. На 31 грудня 
2006 р. із загальної чисельності працівників, які займали посади керівників та 
спеціалістів в органах місцевого самоврядування, жінки становили 71 814 осіб 
(75,1%), а чоловіки − 23 827 (24,9%). Найвища кількість жінок серед керівників 
місцевих держадміністрацій спостерігається на рівні районних адміністрацій. 
Натомість на рівні обласних державних адміністрацій, столиці м. Києва та 
Севастополя такого не спостерігаємо. 

За 17 років незалежності головами обласних державних адміністрацій 
жінки призначались лише тричі, 2006 р., причому це були перші призначення 
такого рівня. Однак перебування жінок на цих посадах було недовгим, дві з них 
були зняті вольовим рішенням, а на їх місце були призначені чоловіки. 

Значна кількість жінок в системі управління на місцевому рівні пояснює 
зростаючу зацікавленість проблемами ґендеру саме на місцях. Це впливає на 
врахування ними ґендерних аспектів при формуванні місцевих стратегій, 
програм, проектів, розкриття потреб та пріоритетів за ґендерною ознакою, 
зрештою, спроможне сприяти виявленню специфічних інтересів і потреб при 
оцінці ґендерної ситуації в регіоні. 

Ґендерна характеристика загальної кількості посадових осіб ще більше 
поглиблюється при аналізі динаміки змін у загальній чисельності посадових 
осіб місцевого самоврядування та в складі керівників і спеціалістів протягом 
останніх років (табл.13). 

 
Таблиця 13. Динаміка змін загальної чисельності посадових осіб, жінок і чоловіків, в 

органах місцевого самоврядування20 
З них: Загальна чисельність посадових осіб 

(%) Загальна чисельність керівників 
(%) 

Загальна чисельність спеціалістів 
(%) 

Роки 

жінки чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки 
1998  69,0 31,0 45,4 54,6 86,1 13,9 
1999  71,1 28,9 45,4 54,6 87,2 12,8 
2000  71,8 28,2 46,3 53,7 87,2 12,8 
2001  71,5 28,5 54,7 45,3 85,6 14,4 
2002  73,6 26,4 55,3 44,7 86,7 13,3 
2003  74,4 25,6 56,4 43,6 86,1 13,9 
2004  75,0 25,0 48,2 51,8 87,2 12,8 
2005  75,3 24,7 59,1 40,9 86,0 14,0 
2006  75,1 24,9 59,2 40,8 85,7 14,3 

 

                                                
 
20 Інтеграція гендеру в національні державні програми. – К. – 2006. –С. 46; Інформаційно-аналітичні матеріали до 
парламентських слухань “Рівні права та можливості в Україні: реалії та перспективи”, С. 16; Праця України 2006: 
Статистичний збірник. – К. – 2007. – С. 121, 139. 



Склад посадових осіб місцевого самоврядування за останнє десятиріччя 
характеризує помітне зростання чисельності жінок і зменшення – чоловіків. 
Так, серед посадових осіб місцевого самоврядування кількість керівників 
жіночої статі зросла на 14% (на стільки ж зменшилась кількість посадовців-
чоловіків). 

Дуже показовим є ґендерний розрив у якісній оцінці праці жінок і 
чоловіків на посадах державних службовців, про що свідчить присвоєння 
відповідних категорій керівним працівникам і спеціалістам. Перша, друга і 
третя категорії серед керівників віддається в основному керівникам чоловічої 
статі (в середньому 90%). Порівняно з чоловіками на посаді з першою 
категорією немає жодної жінки, другу має кожна десята, а третю − кожна 
дев’ята жінка. Навіть четверту категорію присвоєно лише 28,9% жінкам, а 
чоловікам – 71,1%. І лише серед тих, хто має п’яту і шосту категорію, дві 
третини становлять жінки. 

Що ж до спеціалістів, то тут простежується інша ситуація. Серед 
чоловіків лише кожен сьомий має другу категорію. Майже 86% серед тих, хто 
має другу категорію, становлять жінки. Стовідсотково спеціалісти з третьою 
категорією – чоловіки. І починаючи з четвертої категорії на цих посадах 
спеціалісти жінки. Це найбільша кількість з найнижчими категоріями у 
порівняно з чоловіками (табл.14,15). 

 
Таблиця 14. Кількість посадових осіб в органах місцевого самоврядування за категоріями 

посад та статтю 21 (Станом 31 грудня 2006 р.) 
У тому числі: 

Керівники Спеціалісти Жінки Чоловіки 

Категорії 
посад 

Усього 
осіб 

Осіб У % до 
відповідної 

категорії 

Осіб У % до 
відповідної 

категорії 

Осіб У % до 
відповідної 

категорії 

Осіб У % до 
відповідної 

категорії 
Всього: 95641 38182 39,9 57459 60,1 71814 75,1 23827 24,9 
З них мають категорії посад:  
першу 31 31 100,0 - - 4 12,9 27 87,1 
другу 79 73 92,4 6 7,6 8 10,1 71 89,9 
третю 950 946 99,6 4 0,4 92 9,7 858 90,3 
четверту 11464 11397 99,4 67 0,6 3249 28,3 8215 71,7 
п’яту 23928 21140 88,3 2788 11,7 17954 75,0 5974 25,0 
шосту 28888 4595 15,9 24293 84,1 24529 84,9 4359 15,1 
сьому 30301 - - 30301 100,0 25978 85,7 4323 14,3 

 
 
Таблиця 15. Кількість посадових осіб в органах місцевого самоврядування за статтю і 

категоріями посад 22 (Станом на 31 грудня 2006 р.) 
У тому числі: 

Жінки Чоловіки 
Посадові 
категорії 

Осіб У % до облікової кількості посадових осіб 
місцевого самоврядування відповідної 

категорії 

Осіб У % до облікової кількості посадових осіб 
місцевого самоврядування відповідної 

категорії 
Усього 71814 75,1 23827 24,9 
Керівники  22587 59,2 15595 40,8 
З них мають категорії посад: 
Першу 4 12,9 27 87,1 
Другу 4 5,5 69 94,5 

                                                
21 Праця України 2006: Статистичний збірник. – К. – 2007. – С.121. 
22 Праця України 2006: Статистичний збірник. – К. – 2007. – С. 139. 



Третю 92 9,7 854 90,3 
Четверту 3224 28,3 8173 71,7 
П’яту 15730 74,4 5410 25,6 
Шосту 3533 76,9 1062 23,1 
     
Спеціалісти 49227 85,7 8232 14,3 
З них мають категорії посад 
Другу 4 66,7 2 33,3 
Третю – – 4 100,0 
Четверту 25 37,3 42 62,7 
П’яту 2224 79,8 564 20,2 
Шосту 20996 86,4 3297 13,6 
Сьому 25978 85,7 4323 14,3 

 
Закон України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків” у ст.12,13 виписав ґендерні повноваження органів місцевого 
самоврядування. Важливим у ньому є юридичне визначення уповноважених 
осіб (координаторів) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків та їхніх повноважень в органах виконавчої влади й органах місцевого 
самоврядування. Виконання ними таких повноважень як забезпечення надання 
жінкам і чоловікам рівних прав і можливостей, виконання загальнодержавних 
та регіональних програм з питань ґендерної рівності, проведення 
просвітницької діяльності з питань ґендерної рівності, дотримання принципу 
ґендерної рівності в діяльності всіх органів самоврядування та інших потребує 
обізнаності з ґендерних питань та часу для підвищення відповідної кваліфікації. 
Виходячи з цього, “Державна програма з утвердження ґендерної рівності в 
українському суспільстві на період до 2010 року” передбачає проведення 
навчання з питань ґендерної рівності для різних категорій державних 
службовців, здійснення підготовки та перепідготовки кадрів шляхом 
проведення спеціальних курсів і занять, курсів підвищення кваліфікації і 
підготовки кадрів та ін. Отже, умовою реалізації політичних і юридичних 
документів з питань ґендеру є широка освітня та просвітницька робота. Лише за 
такої умови працівники місцевих органів виконавчої влади й місцевого 
самоврядування будуть здатні нести, відповідно до законодавства, персональну 
відповідальність за невиконання покладених на них обов’язків із забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, як цього вимагає Указ 
Президента України від 26 липня 2005 р. і Закон України «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». 

Органи місцевого самоврядування активізують роботу по забезпеченню 
ґендерної рівності. В 14 областях прийняті програми забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків на період до 2010 року. Так, Постановою ВР 
АРК від 23 травня 2007 р. №451-5/07 затверджено Програму із утвердження 
ґендерної рівності в АР Крим на період до 2010 року. Обласні програми з 
утвердження ґендерної рівності на період 2007-2010 роки затверджені 
рішенням Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Київської, 
Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, 
Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської обласних Рад. У ряді 
областей – Житомирська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, 
Харківська, Чернігівська та містах Києві і Севастополі такі програми схвалені 



розпорядженням голів обласних державних адміністрацій та мерами Києва і 
Севастополя. 

Однак не у всіх областях концептуально усвідомлена необхідність 
імплементації ґендерних підходів і формування відповідної ґендерної культури. 
Владні структури Дніпропетровської, Донецької, Запорізької областей 
продовжують орієнтуватись – свідомо чи несвідомо, – на концепцію 
“поліпшення становища жінок”, ігноруючи необхідність забезпечення рівних 
прав та можливостей для жінок і чоловіків як рівноправних статей.  

Так, Розпорядженням Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації від 5 лютого 2007 р. затверджено обласну програму “Про 
погодження проекту регіональної програми підтримки сімей та жінок у 
Дніпропетровській області на 2007-2011 рр.” В такому ж патріархальному дусі 
сформульовано й назви та напрямки діяльності 36 координаційних рад з питань 
сімейної та жіночої політики, які створені й діють в області: 1 – при 
облдержадміністрації, 35 – при міськвиконкомах та райдержадміністраціях. 
Подібна ситуація в Донецькій області, в якій розроблена програма “Молодь, 
Сім’я, Діти” до 2012 року”, до якої лише окремим розділом включені питання з 
ґендерної рівності. В Запорізькій області розроблена програма і відтворюється 
діяльність координаційної ради з питань сім’ї, жінок, охорони материнства і 
дитинства при голові ОДА та таких же рад при райдержадміністраціях і 
міськвиконкомах міст обласного значення. 

Керівники владних структур цих трьох областей не вважають за 
обов’язок виконувати Конституцію України, Закон про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків, Державну програму щодо забезпечення 
ґендерної рівності. Вони не орієнтуються в ґендерній ситуації, наявній в цих 
областях і не спираються на наявні в даних регіонах розробки з ґендерних 
питань, здійснені науковцями місцевих вузів, якими проведено низку серйозних 
конференцій з ґендерних питань. Патріархатність мислення й відповідна 
діяльність управлінської влади в областях гальмує позитивний розвиток 
ґендерних процесів, які об’єктивно й неминуче розвиваються. 

 



1.5.4. Імплементація ґендерного підходу в діяльності центральних органів 
виконавчої влади 

 
Центральні органи виконавчої влади здійснили позитивні кроки в 

освоєнні ґендерної проблематики та її імплементації, про що свідчать 
відповідні кількісні та якісні показники. 

 Державний комітет статистики України одним із перших розпочав 
ґендерне навчання свого кадрового складу, що мало наслідком розширення й 
доповнення статистичної звітності ґендерними показниками, поглибивши 
можливості аналізу ґендерних перетворень в країні. Раз на два роки Комітет 
видає статистичний збірник “Жінки і чоловіки в Україні”, в якому 
систематизовані показники, що розкривають становище жінок і чоловіків у 
різних сферах життя суспільства. Такі показники наявні і в інших виданнях 
Держкомстату, зокрема в демографічному щорічнику “Населення України”, 
статистичних збірниках “Міграція населення України”, “Розподіл постійного 
населення України за статтю і віком”, “Праця України”, “Економічна 
активність населення України”, “Соціальні індикатори рівня життя населення”, 
“Діти, жінки та сім’я в Україні” та інші. Ці видання надають змогу 
комплексного аналізу ґендерної ситуації в країні в цілому та окремих гострих 
ґендерних проблем, і є підґрунтям прийняття збалансованих та виважених 
рішень із забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків у різних сферах. 
Позитивною є і відкритість Державного комітету статистики України до 
пропозицій від державних структур щодо необхідності розширення переліку 
ґендерно-роз’єднаних показників при збиранні та систематизації статистичних 
даних. 

Ключову роль у виробленні міцних юридичних гарантій політичних і 
соціальних прав жінок і чоловіків із зумовленою цим добре розробленою 
юридичною компетентністю у галузі громадянських свобод відіграє система 
Міністерства юстиції України. В сучасних умовах утверджуються такі 
напрями юридичного впливу на ґендерні процеси в Україні, як визначення 
ґендерної складової правової реформи, проведення ґендерної експертизи 
українського законодавства, творення українського ґендерного законодавства, 
ґендерний аналіз кадрового складу судів, введення ґендерної проблематики в 
наукову юридичну думку України, ґендерна освіта і ґендерна просвіта кадрів, 
що працюють в системі юриспруденції, узгодження національного 
законодавства з міжнародним та європейським з ґендерної проблематики, а 
також вивчення світового правового досвіду з ґендерного інтегрування і 
введення його в юридичну практику України. 

Діяльність Міністерства юстиції спрямована на проведення правової 
реформи, важливими завданнями якої стають визначення ґендерної складової 
правової реформи, її наукове обґрунтування та юридичне вираження. Зокрема, 
правова реформа спрямовується на формування правової бази для ґендерної 
рівності, ґендерне обґрунтування законодавства, подолання наявного в ньому 
ґендерно-нейтрального підходу, що не сприяє ліквідації ґендерної 
дискримінації та встановленню рівності статей, обґрунтування необхідності 



оновлення законодавства, виходячи з ґендерної перспективи, впровадження 
ґендерних підходів у системі судочинства, окреслення механізмів захисту 
ґендерних прав та розгляду скарг у разі їх порушення, інтеграцію міжнародних 
норм щодо ґендеру у внутрішнє законодавство, визначення індикаторів 
прогресу ґендерного виміру правотворчості, правозастосування та 
правонагляду, визначення напрямів формування ґендерно-правової культури. 
Проведення правової реформи в Україні покликане гарантувати впровадження 
ґендерних підходів юридичними засобами, що сприятиме зміцненню законності 
й надасть змогу підвищити ефективність органів державної влади у сфері 
ґендеру. 

Важливим напрямом діяльності Міністерства юстиції є проведення 
ґендерної експертизи українського законодавства, здійснюваної згідно 
відповідної Постанови КМУ від 12 квітня 2006 р. Наказом Міністра юстиції 
України від 12 травня 2006 р. “Деякі питання проведення ґендерно-правової 
експертизи” експертиза проектів нормативно-правових актів проводиться 
структурними підрозділами центрального апарату Міністерства юстиції з 1 
червня 2006 р., а чинного законодавства – з 1 січня 2007 р. на основі 
розробленої Інструкції з проведення ґендерно-правової експертизи. 
Міністерство юстиції формує плани проведення такої експертизи. За 
пропозиціями центральних та місцевих органів виконавчої влади були 
сформовані плани проведення ґендерно-правової експертизи на 2007 і на 2008 
роки. 

Керівний склад Міністерства юстиції України побудований з 
урахуванням принципу ґендерної рівності. З шести заступників міністра 
юстиції трьома призначені жінки. 

Україна потребує ґендерної збалансованості у кадровому стані 
Міністерства юстиції України та судів України. 

Ступінь ґендерної нерівноваги є різним у кадровому складі 
Конституційного, Верховного та інших судів. Так, співвідношення жінок і 
чоловіків у складі Конституційного Суду України становить 1:6, із 18 його 
суддів – 3 жінки. 

Ґендерна нерівновага проглядається при аналізі кадрового складу 
Верховного Суду України (табл. 16). 

 
Таблиця 16. Ґендерний склад судових палат Верховного Суду України23 (Станом на 

лютий 2007 р.) 
З них: Назви судових палат Верховного Суду 

України 
Загальна кількість 

членів Жінок Чоловіків 
Співвідношення жінок і 

чоловіків 
Судова палата у цивільних справах 19 6 13 1 : 2 
Судова палата у кримінальних справах 35 8 27 1 : 3,4 
Судова палата у господарських справах 9 1 8 1 : 8 
Судова палата у адміністративних 
справах 

6 0 6 1 : 6 

Військова судова колегія 2 0 2 0 : 2 
ВСЬОГО: 71 15 55 1 : 3,65 

 

                                                
23 Підрахунки зроблені автором за даними www.gov.ua/client/vs.f/0/5122а885е3709842256  



У семи з 18 управлінь та відділів Апарату Верховного Суду України 
жінки працюють керівниками цих структур. 

Кадровий склад судової системи потребує узгодження правової й 
ґендерної культури.  

У діяльності українських судів відсутній розгляд питань, а отже й рішень 
судів про відновлення порушених прав у зв’язку з дискримінацією за ознакою 
статі. Це означає, що громадяни не володіють належними правовими засобами 
для захисту своїх прав. Соціологічні дослідження щодо поширеності практики 
захисту від ґендерної дискримінації через судові справи та подачу скарг 
уповноваженим особам показали, що рівень розвитку її розглядають як високий 
лише 7% опитаних експертів, 25 % оцінюють його як посередній, 50% – як 
низький, а 18% було важко відповісти.24 Таку ситуацію можна пояснити тим, 
що українське ґендерне законодавство є декларативним, побудованим на 
нормах-принципах. Суди не можуть реалізувати його на практиці. оскільки в 
ньому не виписані юридичні механізми та відсутні прямі санкції. На це хибує і 
Закон “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”. 
Правозастосовчу практику в судах може активізувати створення законодавства, 
орієнтованого на розв’язання практичних ґендерних питань, для чого необхідне 
вивчення реальних ґендерних процесів, пов’язаних з характером правового 
регулювання. 

Вивченню реальних ґендерних процесів в Україні могла б посприяти 
вітчизняна соціологія права, яка є слабо розвиненою – на сьогодні зроблені 
лише перші кроки у соціологічному аналізі ґендерно-правової проблематики.  

Так, за результатами експертного опитування Центру соціальних 
експертиз Інституту соціології НАНУ, яке вивчало напрями впливу, зокрема 
юридичного, на ґендерні процеси в Україні, майже дві третини опитаних 
експертів (65%), незалежно від статі, визначального значення надали 
просвітницькій діяльності у сфері ґендеру, ґендерному вихованню й пропаганді 
серед населення культури ґендерної рівності. Наступними за рівнем 
актуальності напрямами ґендерної політики ними названо розробку та 
практичне впровадження механізмів юридичної відповідальності за 
дискримінацію за ознакою статі – так вважають 41% опитаних експертів-
чоловіків і 51% – жінок ), а також впровадження механізмів позитивних дій 
задля ліквідації ґендерного дисбалансу в управлінських структурах – 41% 
експертів (34% чоловіків і 45% жінок), та вдосконалення законодавства з 
питань забезпечення рівних прав жінок та чоловіків – 34% експертів, з яких 
32% – чоловіки і 36% – жінки).25 Це дослідження також показало, що суди й 
прокуратура, за оцінкою експертів, є найменш активними у забезпеченні 
ґендерної рівності в українському суспільстві.26  

                                                
24 Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних проблем в українському суспільстві. – К.: Вид-
во ТОВ «ВАІТЕ», 2007. – С. 16. 
25 Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних проблем в українському суспільстві. – К.: Вид-
во ТОВ «ВАІТЕ», 2007. – С. 18.  
26 Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних проблем в українському суспільстві. – К.: Вид-
во ТОВ «ВАІТЕ», 2007. – С. 23. 



Кроки назустріч впровадженню ґендерного підходу в систему освіти 
здійснює Міністерство науки і освіти України. У 2004 р. в рамках Програми 
рівних можливостей ПРООН у співпраці з Міністерством видано навчальний 
посібник “Основи теорії ґендеру” для студентів вищих навчальних закладів та 
викладачів соціальних і гуманітарних дисциплін, підготовлений Київським 
інститутом ґендерних досліджень.27 Важливим також є видання широкого 
спектру навчальних програм та методичних розробок з проблем ґендерного 
розвитку для вузів та наукової громадськості.28 Готується до видання 
навчальний посібник з ґендерних питань для середньої школи. Міністерство 
науки і освіти разом з Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту 
проводить щорічні конкурси студентських та аспірантських робіт із ґендерної 
проблематики.  

Питання рівності прав і можливостей статей стало предметом уваги 
Міністерства соціальної політики і праці України. Питання рівності статей 
відображено в проекті Закону України „Про внесення змін до Закону України 
„Про зайнятість населення”. На національному й регіональному рівнях 
розробляються програми зайнятості з урахуванням ґендерного підходу при 
підборі роботи, наданні допомоги в отриманні професії, підвищенні 
кваліфікації та перенавчанні, наданні допомог по безробіттю тощо. Так, в 2005 
р. до професійного навчання було залучено 117,6 тис. жінок, що становить 
60,9% від загальної чисельності. Професійна підготовка й перепідготовка 
здійснюється за 568 професіями й спеціальностями, що користуються попитом 
на ринку праці. Значна увага приділяється навчанню за професіями, що 
дозволяють зреалізуватися в малому бізнесі. Міністерство здійснює підготовку 
управлінських кадрів в напрямі підвищення їх кваліфікації та засвоєння 
ґендерних знань з метою імплементації ґендерної проблематики в практику 
діяльності галузі. 

Ґендерні принципи інтегруються в діяльності Міністерства внутрішніх 
справ України та Міністерства оборони України. Міністерство внутрішніх 
справ України одним із перших ввело посаду радника міністра з ґендерних 
питань, прийняло Положення про нього і розробило Програму ґендерних 
перетворень в галузі. Посаду одного з заступників міністра обіймає жінка. 
Система внутрішніх справ поступово поповнюється жіночим складом. 
Збільшилась кількість жінок серед викладачів та фахівців навчальних закладів, 
які готують професійні кадри для галузі. Значна робота здійснюється 
міністерством у попередженні насильства в сім’ї та протидії торгівлі „живим 
товаром” – жінками й дітьми.  

В останні роки значну роботу щодо забезпечення ґендерної 
збалансованості проводить Міністерство оборони України. Показником цього є 
розширення даних про реалізацію для жінки права вибору професії і 
можливостей самореалізуватися на військовій службі в Збройних Силах 

                                                
27 Основи теорії гендеру. Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки. Відповідальний 
редактор: Скорик М.М. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 536 с. 
28 Навчальна програма курсу “Основи теорії гендеру”. Укладач Н.Д.Чухим. – К.: Факт, 2003. –84 с.; Див. також: 
Хрестоматія навчальних програм з проблем гендерного розвитку. – К.: ПЦ “Фоліант”. 2004. – 387 с. 



України. Прослідковується тенденція до зростання кількості жінок у всіх 
категоріях військовослужбовців при зменшенні їх загальної чисельності. На 1 
липня 2006 р. у збройних силах України проходили військову службу 19532 
жінок, у тому числі офіцерів − 1160 осіб, прапорщиків − 2621, сержантів і 
солдатів за контрактом − 15660, курсантів − 91 особа. 

Жінки служать у всіх Збройних Силах України. У Військово-Морських 
Силах їх чисельність становить 2143 особи, Сухопутних військах − 7357, 
Повітряних Силах − 6644 особи. Помітна тенденція зростання кількості жінок-
офіцерів. Якщо у 2001 р. вони становили 0,7% від всього офіцерського складу, 
то у 2006 р. − 2,25%. З 2001 по 2006 рік чисельність жінок-офіцерів зросла 
майже вдвічі − з 598 до 1160 осіб. Показовим для аналізу ґендерних змін в армії 
є звання жінок-офіцерів Серед них: полковник (капітан 1-го рангу) − 4 (0,1%), 
підполковник (капітан 2-го рангу) − 32 (0,4%), майор (капітан 3-го рангу) − 216 
(1,7%), капітан (капітан-лейтенант) − 375 (2,9%), старший лейтенант − 388 
(3,5%), лейтенант − 100 (2,8%), молодший лейтенант − 30 (34%).Тенденція 
кількісного та якісного зростання характерна й для прапорщиків-жінок. З 2001 
по 2006 рік їх кількість зросла з 9,3% від загальної чисельності до 15,6%. 
Станом на 2006 рік жінки цієї категорії мають військове звання: прапорщик − 
2198 (17,8%), мічман − 249 (29,2%), старший прапорщик − 257 (6,1%), старший 
мічман − 31 (19,6). 

У Міністерстві оборони відбуваються зміни щодо залучення жінок на 
керівні посади. Якщо серед керівників на посадах державних службовців тих, 
хто має першу-третю категорію державного службовця, жінок немає, то 
четверту категорію мають 6 жінок, п’яту − 5 жінок. Значно більше жінок, яким 
присвоєна категорія серед спеціалістів. З75 спеціалістам присвоєна п’ята 
категорія. На керівних посадах осіб офіцерського складу (начальників, 
командирів) − 422 жінки, прапорщиків (мічманів) − 1001 жінка. Присутність 
жінок у Збройних Силах України пом’якшує морально-психологічну атмосферу 
у військових колективах. 

Втім, переважна більшість міністерств ще тільки приступають до 
засвоєння ґендерного підходу, причому цей процес відбувається нелегко. Він 
потребує концептуальних змін у поглядах на зміст сучасного галузевого 
управління, де основними індикаторами результативності центральних органів 
має розглядатися зростання добробуту особистості, зокрема особистостей 
жінки і чоловіка як рівноправних і рівних у можливостях себе зреалізувати та 
забезпечити. 



1.6. Формування та розвиток спеціалізованого механізму управління 
ґендерними процесами  

 
Впровадження ґендерних підходів у всі сфери життя українського 

суспільства потребує концентрованого аналізу проблем рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, вироблення методів впровадження ґендерного 
підходу управлінськими структурами. Це зумовлює об’єктивну потребу в 
центральному органі управління цими процесами, спроможному до 
узагальнення й координації здійснюваної ґендерної політики, вироблення 
напрямків регулювання ґендерних відносин.  

Міжнародний досвід ґендерних перетворень дає зразки такої 
управлінської вертикалі і показує результативність її впливу на забезпечення 
прав і можливостей жінок та чоловіків. Загострилась потреба в такому 
управлінському центрі і в Україні 

Створення нових органів є об’єктивним процесом змін в політичній 
системі українського суспільства періоду її незалежного розвитку. Виходячи з 
потреб і нагальності ґендерних перетворень в Україні, законодавець України в 
Ст. 7 Закону “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, 
окреслюючи механізм забезпечення ґендерної рівності, вказав на місце в цьому 
механізмі “спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з 
питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”. Тобто 
йдеться не про розширення компетенції вже існуючого органу, що займається 
питаннями ґендерної рівності, а про створення центрального органу з питань 
забезпечення рівних прав і можливостей, спеціально уповноваженого 
вирішувати проблеми в окресленій сфері. 

 Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Закон 
виділив у самостійну сферу, яка визначається у назві статей 7,8,9,10. Вона 
потребує професійного цілеспрямованого управління, яке має забезпечити 
спеціальний центральний орган виконавчої влади. Пошук такого управління 
відбувається протягом всієї новітньої історії незалежної України. 

У сучасних умовах забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків віднесене до компетенції Міністерства України у справах сім’ї, 
молоді та спорту. Це Міністерство є черговим етапом того постійного 
реформування органів з питань сім’ї, жінок і молоді, що відбувалось протягом 
останніх більш ніж десяти років (табл.17). Вже наприкінці XX сторіччя стала 
очевидною необхідність спеціалізованого управління ґендерними процесами на 
тлі постійного пошуку способів управління ґендерними відносинами в Україні. 
Створення органу в системі виконавчої влади потребувало постійного 
узгодження його діяльності з державними структурами законодавчої влади. 

Реструктуризація всього суспільного життя 1990-х років зумовила 
творення й реформування всіх органів виконавчої влади, зокрема й тих, до 
компетенції яких були віднесені питання, що визначались на той час як 
“жіночі”. Внаслідок впливу демократично налаштованої громадськості, 
насамперед особливо активних на тоді жіночих громадських організацій, 
створювались різні структури законодавчої і виконавчої влади, дії яких певною 



мірою спрямовувались на впорядкування ґендерних відносин, концентруючись 
переважно на становищі жінок. Створені протягом 1990-2008 рр. державні 
органи, що здійснювали управління соціо-статевими відносинами, найбільш 
об’ємно проглядаються в загальній системі державних структур з позицій їх 
хронологічного виникнення, трансформації й відтворення. 

 
Таблиця 17. Державні органи з питань жінок та ґендерних питань (хронологія створення 

й реформування) 
Роки Назва органу 

1995 – 1996 При Президентові України Комітет у справах жінок, материнства й дитинства при Президентові 
України ( Припинив діяльність у зв’язку зі створенням Міністерства України у с правах сім’ї та 
молоді) 

З 1994 – по 
теперішній час 

У Верховній Раді України Постійна комісія Верховної Ради України у справах жінок, охорони 
сім’ї, материнства і дитинства 

1993 – 2000  У Кабінеті Міністрів України Сектор у справах жінок, охорони сім’ї, материнства і дитинства 
Кабінету Міністрів України 

2000 – по теперішній 
час 

Сектор аналізу розвитку охорони питань жінок, материнства та дитинства (одна особа) 

1996 – Березень, 1999 Центральний орган виконавчої влади Міністерство України у справах сім’ї та молоді 
Березень, 1999 – 2000  Державний комітет України у справах сім’ї та молоді 
2000 – 2001 Департамент молодіжної та сімейної політики у складі Державного комітету молодіжної політики, 

спорту і туризму України. 
2001 – 2002  Державний департамент молодіжної і сімейної політики Державного комітету молодіжної 

політики, спорту і туризму України  
2002 – Березень, 2004  Державний комітет України у справах сім’ї та молоді 
Березень, 2004 – 2005  Міністерство України у справах сім‘ї, дітей та молоді 
Лютий, 2005 – 
Серпень, 2005  

Міністерство України у справах молоді і спорту 

Серпень, 2005 – по 
теперішній час 

 Міністерство України у справах сім’ї, молоді і спорту 

 
З утвердженням незалежної Української держави створення державного 

органу відбувалось під громадським впливом новостворених міжнародних і 
всеукраїнських жіночих громадських організацій, які виступали на підтримку 
такого органу. Новостворені структури на початку своєї діяльності 
зосереджувались на поліпшенні становища й підвищенні статусу жінок в 
Україні, про що красномовно свідчать вже їх назви. Процес інституалізації на 
суспільному та державному рівнях органів, які займаються питаннями 
ґендерної рівності, відбувався поступово. 

Однак безперервне реформування законодавчих і управлінських структур 
з питань жінок є показником недостатньої забезпеченості розв’язання проблем 
становища статей в країні, потреби більш глибокого концептуального 
визначення предмета їх управлінської діяльності і бажаних масштабів впливу 
на зміни у відносинах жінок і чоловіків. 

Хронологічний аналіз створення органів виконавчої влади з питань статей 
показує, що вони, на жаль, створювались не стільки внаслідок усвідомлення 
державою потреб внутрішньо-національного розвитку в цій сфері життя 
суспільства, скільки під впливом жіночого громадського руху. Такі структури 
виникали напередодні або як результат загальнополітичних подій, зокрема 
виборів до органів державної влади, тобто тоді, коли громадська активність 
сягала найвищих проявів і державні структури були вимушені реагувати на 
активне волевиявлення громадськості, і зокрема жінок. 



Протягом 15 років в країні відбулось усвідомлення обмеженості й 
безперспективності концепції поліпшення становища лише жінок, поза 
урегулюванням відносин з другою статтю та визначеністю становища і статусу 
чоловіків. Внаслідок цього поступово активізувалась державна діяльність за 
напрямом інтересу до прав і можливостей обох статей, до впровадження 
ґендерних підходів при розробці проектних та стратегічних документів.  

Безперервна реорганізація центрального органу виконавчої влади 
показує, що Уряд доволі повільно визначався в його потребі та змісті 
діяльності. Вона свідчить про намагання вписати його в існуючі підходи до 
створення органів державного управління, тобто окреслити сферу, галузь й 
предмет діяльності. У прийнятому Законі „Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків” вперше визначено предмет діяльності 
центрального органу управління як спеціалізованого. Ним є становище жінок і 
чоловіків, ґендерні відносини між ними, а також відносини в середині чоловічої 
та жіночої частини соціуму, між хлопчиками і дівчатками, ними і дорослими з 
урахуваннями статевих особливостей і всієї діяльності. 

За цим Законом, повноваження спеціально уповноваженого центрального 
органу виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків визначені як повноваження самостійного центрального органу 
виконавчої влади, а саме, цей орган: 

– бере участь у формуванні та реалізації державної політики щодо 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

– здійснює координацію заходів міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади, спрямованих на впровадження ґендерної 
рівності; 

– проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу в засобах масової 
інформації, організовує проведення просвітницьких заходів з питань 
забезпечення ґендерної рівності; 

– розробляє заходи, спрямовані на реалізацію рівності прав та 
можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільств; 

– формує Національний план дій щодо впровадження ґендерної рівності; 
– здійснює контроль за дотриманням ґендерної рівності при вирішенні 

кадрових питань у центральних та місцевих органах виконавчої влади; 
– організовує навчання державних службовців з питань реалізації рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків; 
– разом з іншими центральними органами виконавчої влади здійснює 

підготовку науково обґрунтованих пропозицій з питань забезпечення 
ґендерної рівності; 

– здійснює організацію наукових і експертних досліджень з питань 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

– вносить пропозиції щодо застосування позитивних дій та їх 
припинення; 

– здійснює моніторинг та узагальнює результати забезпечення рівних 
прав та можливостей в різних сферах життєдіяльності; 

– узагальнює виконання державних програм з питань ґендерної рівності; 



– розглядає звернення громадян з питань дискримінації за ознакою статі; 
веде облік та узагальнює випадки дискримінації за ознакою статі та 
вносить пропозиції щодо їх усунення; 

– здійснює співпрацю з міжнародними організаціями, відповідними 
органами зарубіжних країн з питань статусу жінок та дотримання 
міжнародних стандартів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

Компетенція спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 
влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у 
Законі дається за моделлю будь-якого самостійного центрального органу 
виконавчої влади у визначеній сфері його діяльності. 

Починаючи з 2000 р., Міністерство України у справах сім’ї, молоді та 
спорту почало все активніше включатися до освоєння ґендерної проблематики і 
регулювання ґендерними процесами. Проведена велика кількість семінарів, 
круглих столів, конференцій, навчання різних категорій державних службовців 
з ґендерних питань. 

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту ініціювало 
створення в системі вертикалі виконавчої влади спеціально відповідальних за 
ґендерні проблеми.  

Розпорядженням Прем’єр-Міністра України від 10 липня 2003 р., 
адресованого міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, 
Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським держадмінстраціям, при розподілі функціональних 
обов’язків передбачене покладання обов’язків із забезпечення рівності прав 
жінок і чоловіків на одного із заступників керівників вказаних структур.  

У Міністерстві створений і діє Департамент з питань сім’ї і ґендерної 
політики. Також при ньому створена громадська структура – Ґендерна рада, як 
консультативно-дорадчий орган з окресленим обсягом повноважень, 
визначених в Положенні про неї. У Міністерстві введена посада радника 
міністра з ґендерних питань. 

Міністерство взяло активну участь у підготовці проекту Закону України 
“Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, який в 
порядку законодавчої ініціативи був поданий Кабінетом Міністрів України до 
парламенту у січні 2004 р. Воно розробило й представило Уряду “Концепцію 
Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському 
суспільстві на 2006-2010 роки”, схвалену розпорядженням Кабінету Міністрів 
від 5 липня 2006 р., та проект “Державної програми з утвердження ґендерної 
рівності в українському суспільстві на період до 2010 року”, затверджений 
Постановою Кабінету Міністрів від 27 грудня 2006 р. Сьогодні Міністерство 
працює над уточненням програми та її продовженням до 2012 року. 

Спільно з Державним інститутом проблем сім’ї та молоді, Програмою 
Рівних Можливостей ПРООН міністерство кожні чотири роки готує й видає 
державну доповідь про виконання Україною Конвенції ООН про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо жінок. 

Міністерство видало ряд праць з питань ґендеру, серед них: Нормативно-
методичні основи ґендерних перетворень, матеріали міжнародних науково-



практичних конференцій “Національна безпека та оборона: ґендерний аспект”, 
“Ґендерний компонент у структурі вищої технічної освіти і природничих наук”, 
“Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє” тощо. Проведені 
наукові дослідження з проблем “Залучення чоловіків до збереження здоров’я” 
та “Зміцнення потенціалу громадських організацій, що працюють у ґендерному 
вимірі” та ін. 

Практика показує, що для досягнення прогресу має відбутись розвиток в 
кількох сферах одночасно. Політика, здійснювана лише в одній сфері 
суспільної життєдіяльності, не змінить нерівності жінок і чоловіків. 
Міністерство активно налагоджувало співпрацю з іншими міністерствами та 
відомствами. Найефективніше така співпраця Міністерства з міністерствами 
гуманітарної сфери – Міністерством юстиції, Міністерством науки і освіти, 
Міністерством соціальної політики і праці, Міністерством охорони здоров’я, 
Міністерством культури, Державним комітетом статистики України та ін. Ці 
органи почали включатися в освоєння ґендерної проблематики, проявляють 
активність у регулюванні ґендерними процесами і отримали певні здобутки.  

Однак діяльність, здійснювана центральними органами виконавчої влади 
у забезпеченні рівних прав та рівних можливостей статей потребує приведення 
її в систему для загальнодержавного узагальнення ґендерної ситуації в країні і 
вироблення, уточнення й удосконалення ґендерної політики. Спеціалізованим 
органом, покликаним координувати таку діяльність, є юридично визначений в 
Законі центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків. Координаційна діяльність такого органу 
щодо ґендерної складової в діяльності міністерств, кореляції їх програм і планів 
у сфері ґендеру є вкрай необхідною, оскільки заходи ґендерної політики часто 
локалізуються на стику діяльності міністерств. Міжвідомчі відносини також 
потребують кореляції шляхом створення міжміністерських структур.  

Отже, в Україні за період її незалежності здійснені значні прогресивні 
кроки у формуванні державної ґендерної політики, практичному забезпеченні її 
реалізації, формуванні паритетних відносин між жінкою і чоловіком й 
утвердженні ґендерно-паритетної культури. Вони спрямовані на творення 
суспільства ґендерної рівності, подолання всіх форм дискримінації осіб будь-
якої статі. Водночас в Україні ще існує багато проблем щодо реального 
забезпечення ґендерної рівності в усіх сферах життя, активізації всіх гілок 
влади щодо встановлення рівноправності та можливостей її фактичного 
забезпечення. 



Висновки та рекомендації 
 
Просування ґендерної рівності в сучасній Україні потребує системи 

інституційних перетворень та вдосконалення цілеспрямованої довгострокової 
діяльності щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.  

Для цього необхідно: керуючись пріоритетністю норм міжнародного 
права в частині забезпечення рівності жінок і чоловіків, досягти стандартів 
забезпечення рівності в Україні на рівні середньоєвропейських показників у 
наступних напрямках: 

•  ступені представництва жінок на рівні прийняття рішень;  
• доступі жінок та чоловіків до прав і можливостей;  
• створенні механізму оскарження в разі порушення ґендерних прав. 

Інституційні перетворення щодо досягнення ґендерної рівності мають 
просуватись у наступних напрямках:  

• вдосконалення національного законодавства, включно з 
експертизою чинних законів, яка має здійснюватись на постійних 
засадах у відповідності до європейських стандартів забезпечення 
рівності жінок та чоловіків; 

• вдосконалення механізму управління процесами ґендерного 
розвитку як на горизонтальному, так і на вертикальному рівнях 
управління,  

• розгляду ґендерних підходів як невід’ємної складової соціально-
економічного розвитку країни та їх включення при плануванні 
стратегій, програм та планів у всіх без винятку сферах; 

• створення дієвого державного механізму управління ґендерними 
процесами.  

Для цього необхідно: 
• Розвивати інститут радників з ґендерних питань при центральних 

органах виконавчої влади та центральних органах місцевого 
самоуправління.  

• Розширити сферу впливу галузевих ґендерних робочих груп та 
координаційних рад з ґендерних питань на рівні місцевого 
самоуправління з метою прийняття рішень, в яких забезпечувався б 
ґендерний компонент. 

• Вивчити питання більш ефективного управління ґендерними 
процесами на рівні галузей та обласному рівні, та переглянути й 
оптимізувати повноваження осіб, відповідальних за впровадження 
ґендерної політики.  

• Вивчити питання про внесення необхідних змін у нормативні 
документи, якими регулюється проходження державної служби, 
для забезпечення поступового досягнення паритетного призначення 
на адміністративні посади. 

• Через систему підвищення кваліфікації державних службовців 
забезпечити набуття знань з ґендерних питань під час перебування 



на державній службі незалежно від рангу посади, місця 
проходження державної служби тощо.  

• Вивчити питання щодо вдосконалення офіційної звітності та збору 
статистичної інформації з урахуванням потреб дисагрегування 
всього масиву збираних даних за ґендерною ознакою.  

• Забезпечити для громадян України можливості отримувати знання, 
вільні від стереотипів та упереджень на всіх рівнях освіти. 
Розробити засади ґендерної освітньої політики. 

• Забезпечити громадянам України можливості отримувати через 
засоби масової інформації інформацію, вільну від ґендерних 
стереотипів та упереджень. Розробити засади ґендерної 
інформаційної політики. 

• Для кожної з галузей визначити найбільш вразливі ґендерні 
питання. На їх основі розробити плани дій задля забезпечення 
ґендерного розвитку галузей, зокрема у сферах: праці, соціального 
захисту, захисту прав громадян, сфері охорони здоров’я. 

• Розробляти й забезпечувати впровадження спеціальних державних 
програм, спрямованих на зменшення ґендерних розривів та 
усунення дискримінації за ґендерною ознакою. 

• Провести експертизу планів соціально-економічного розвитку 
регіонів та враховувати ґендерний підхід при їх подальшій 
розробці. 

• При розробці державного бюджету враховувати необхідність 
фінансування напрямів державної політики, орієнтованих на 
ґендерний розвиток. 

• При розробці обласних бюджетів враховувати потребу 
фінансування спеціальних заходів, спрямованих на виконання 
обласних програм ґендерного розвитку.  

 



2. ЖІНКИ ТА ЧОЛОВІКИ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: 
ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ  

 
Жінки та економіка – одна з 12 галузей, виокремлених у Пекінській 

платформі дій, яка вимагає забезпечення рівних можливостей для чоловіків та 
жінок у доступі до економічних ресурсів, наявних у суспільстві. Пріоритетами 
в цій галузі є: 

– доступ до активів; 
– можливості зайнятості; 
– державні витрати (ґендерний бюджет); 
– соціальне та пенсійне забезпечення; 
– інституційні механізми для втілення ґендерних підходів в економічну 

та соціальну політику.  
Досягнення ґендерної рівності та поліпшення статусу жінок відповідає 

цілям сталого людського розвитку. ООН визначає ґендерний компонент як 
один із показників виміру рівня людського розвитку країн. Урахування 
ґендерної проблематики визначається як процес оцінювання виникаючих для 
жінок і чоловіків наслідків будь-яких запланованих заходів, включаючи 
законодавство, політику чи програми в усіх галузях і на всіх рівнях. Тобто 
питання ґендерної рівності мають стати центральними при аналізі й прийнятті 
соціально-економічних рішень, у плануванні, бюджетних програмах, 
інституційних структурах і реальних процесах.  

Важливою причиною спрямування уваги до ґендерних питань в економіці 
є виявлений зв’язок між ґендерними диспропорціями та розвитком. Ґендерна 
нерівність  має  значний вплив на продуктивність, ефективність та економічний 
прогрес. Отже, державне визначення значущості проблем ґендерної рівності 
повинно доповнюватись розумінням того, що їх розв’язання є не лише 
частиною міжнародних зобов’язань держави перед світовою спільнотою, а й 
зобов’язанням перед її громадянами.  

З очевидних причин ґендерна рівність означає раціональні й справедливі 
економічні відносини. Вона може виступати в якості рушійної сили 
економічного розвитку та поліпшення умов життя всього суспільства. Разом з 
тим, слід визнати, що рішення, які приймаються в економічній сфері, по-
різному відображаються на жінках та чоловіках. Скорочення соціальних 
видатків має для жінок тяжчі наслідки, ніж для чоловіків. Інвестування в 
розширення освітянських, соціальних, економічних та професійних 
можливостей жінок в цілях досягненні ґендерної рівності є питаннями 
справедливості й реалізації прав людини, а також першочерговий імператив в 
галузі розвитку.  

Цілі розвитку тисячоліття стали базовим документом, що визначають 
роботу за напрямом впровадження ґендерної рівності. Спираючись на 
Конвенцію про ліквідацію усіх форм дискримінації по відношенню до жінок та 
Пекінську платформу дій Україною визначено необхідність розробки нових 
методологій на основі ґендерного підходу для вирішення українських проблем. 
Проте Україна, пройшовши довгий шлях соціалістичного розвитку, з точки 



зору ґендерної рівності в соціально-економічній сфері має певну специфіку. 
Можна виокремити щонайменше п’ять особливостей, які відрізняють Україну 
від багатьох країн.  

(1) В Україні був сформований достатньо високий рівень жіночої зайнятості. 
Профіль трудової активності жінок в Україні протягом життєвого циклу 
відрізняється тим, що висока трудова активність наявна з молодих років. 
Жінка суміщає повноцінну трудову діяльність з сімейними обов’язками 
протягом всього життєвого циклу. В основних працездібних періодах 
рівень економічної активності жінок співпадає з рівнем економічної 
активності чоловіків. Порівнюючи з іншими країнами, ми маємо 
можливість говорити, що за типом зайнятості з Україною порівнянні 
тільки Скандинавські країни, інші розвинуті країни зараз тільки 
наближаються до такої ґендерної структури зайнятості. 

(2) Україна є індустріальною країною з ринковою економікою. Основна 
частка чоловіків та жінок зайнята не в сільському господарстві, а в 
індустріальному секторі економіки та в секторі послуг. Це відрізняє 
ситуацію в Україні від ситуації в багатьох країнах, що розвиваються, 
спричиняючи необхідність більш глибокого аналізу ґендерної сегрегації 
на ринку праці. 

(3) В Україні забезпечено рівний доступ до освіти чоловіків та жінок 
протягом десятиріч. Це призвело до того, що рівень освіти жінок 
перевищує рівень освіти чоловіків. 

(4) У попередні роки створено низку умов для реалізації підходу, 
зорієнтованого на рівність прав чоловіків та жінок. Ця рівність була 
закріплена в багатьох основоположних правових документах. Таким 
чином з формально-правової точки зору нерівність прав чоловіків та 
жінок відсутня практично у всіх сферах соціального та економічного 
життя, отже відсутня пряма дискримінація в правах. За цим показником 
Україна входить до числа передових країн світу. 

(5) Водночас турбота про жінку та захист її репродуктивних прав призвели 
до прийняття в Україні багатьох норм позитивної дискримінації й 
закріплення різних соціальних пільг. 
З урахуванням згаданих особливостей за рейтингами  країн світу  – 

Індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП) та Індексом розвитку з 
урахуванням ґендерного фактору  (ІРГФ), – Україна має вищі позиції за другим, 
„ґендерним”, індексом в середньому на 10 рейтингових пунктів.  

Основним чинником відтворення ґендерної нерівності в Україні є різниця 
в економічних можливостях чоловіків та жінок. Показники освіти суттєво не 
впливають на ґендерну нерівність, а за показниками тривалості життя 
відзначається суттєва ґендерна нерівність на користь жінок. Враховуючи 
особливості України, можливо зробити висновки, що: 

– Україні притаманні проблеми переважно прихованої, а не прямої 
ґендерної дискримінації. 



– Відзначаються суттєві диспропорції в ефективності інвестицій у 
людський капітал за його ґендерною належністю. Інвестування в 
розвиток жінок – питання, що не на порядку денному в нашій країні. 

– Проблеми ґендерної рівності мають розглядатись не лише з точки зору 
забезпечення реальної реалізації прав жінок, але й з точки зору 
подолання ґендерних диспропорцій, що погіршують стан чоловіків. 

– Основні проблеми досягнення ґендерної рівності пов’язані з 
економічним станом жінок, забезпеченням не тільки рівних прав 
чоловіків та жінок, але й рівним розподілом продуктів економічної 
діяльності.  

У певному сенсі для України питання стоїть так – заходи, що пропонує 
світова спільнота для досягнення ґендерної рівності, вже були частково 
реалізовані на попередніх етапах, проте ґендерної нерівності вони не усунули – 
вона зберігається й відтворюється. Саме в економічній сфері існують серйозні 
ґендерні проблеми, які потребують невідкладного розв’язання. Тому необхідно 
напрацювати нові підходи до визначення та вимірювання ґендерної нерівності.  

Безумовно, ситуація, що склалася в Україні, є доволі складною. З одного 
боку, ще з радянських часів залишився високим рівень освіти і професійної 
підготовки жіноцтва, також в основному збережено систему соціального 
захисту населення, з іншого – країна переживає скрутні часи глибоких 
економічних і соціальних трансформацій, коли на тлі ринкової модернізації 
спостерігається посилення патріархатної ідеології та патріархатних відносин. З 
цього виникає основна дилема практичної політики з «жіночого питання»: як 
нейтралізувати негативні наслідки ринкової модернізації щодо соціального 
становища жінок, що потрібно зробити, аби процеси суспільного реформування 
не поглибили ґендерний розрив, як зберегти соціальні надбання минулих часів, 
як вибудувати політику у цій сфері й обрати найбільш ефективні та адекватні 
методи управління?  

Жінки становлять більшість населення України. За даними останнього 
перепису населення (грудень 2001 р.), їх на 3,5 мільйона більше, ніж 
чоловіків.29 Їхній освітній рівень у середньому вищий, ніж у чоловіків,30 
вагомий відсоток жінок зайнятий у народному господарстві України. Водночас, 
на жаль, не можна констатувати, що жінки на практиці мають однакові з 
чоловіками можливості для реалізації своїх прав, гарантовані їм Конституцією 
України. Тому, яку сферу суспільного життя ми не аналізували б, жінки скрізь 
перебувають у дискримінаційному становищі. Після всіх суспільно-політичних 
змін початку 1990-х років жінки опинились у гіршій ситуації порівняно з 
чоловіками, що виявляється в меншій конкурентоспроможності жінок у сфері 
праці, їх майже повній відсутності на рівнях прийняття рішень, визначення 
цілей та завдань реформування країни тощо. 

Як відомо, заклики «інвестувати в розвиток жінок» шляхом підвищення 
фінансових внесків і зобов’язань, спрямованих на забезпечення ґендерної 

                                                
29 Державний комітет статистики України.( http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/Noviny/new_u.html) 
30 Державний комітет статистики України. (http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/Noviny/new_u.html) 



рівності на всіх рівнях, є однією з вимог вагомих міжнародних інституцій, 
зокрема ООН, Світового банку, тощо. Враховуючи, що протягом останнього 
десятиріччя на цілі забезпечення ґендерної рівності в країні виділяється 
обмежена допомога, саме інвестиції покликані виправити ситуації з 
економічним станом жінок в країні. Навіть після прийняття Україною Закону 
«Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків» та Державної 
Програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на 
період до 2010 року, рівень фінансування залишається незадовільним. Проте, 
згідно рекомендаціями ООН «в країнах з низьким рівнем доходу для виконання 
Цілей розвитку тисячоліття до 2015 року необхідно щорічно залучати кошти із 
зовнішніх джерел для усування ґендерної нерівності в суспільстві». 



2.1. Ґендер в макроекономічній перспективі. Ґендерна фіскальна 
політика та ґендерне бюджетування 

 
Існує думка, що структурні перебудові в економічній сфері є ґендерно 

нейтральними, проте практика спростовує це твердження. Стає цілком 
очевидним, що ґендерні відношення та макроекономіка знаходяться в стані 
взаємовпливу. Слід мати на увазі, що в цілому макрополітика зсунута і 
ґендерно залежна з точки зору свого ефекту. До того ж ґендерна асиметрія, яка 
існує на мікро- та мезо-рівнях, впливає на макроекономіку.  

Існує три основні вихідні позиції для ґендерного підходу до 
макроекономічного аналізу. По-перше, соціальні інститути, що на перший 
погляд виглядають як ґендерно нейтральні, фактично впливають на ґендерні 
зсуви. Вони його відтворюють і транслюють, підсилюючи ґендерну нерівність. 
По-друге, доки репродуктивна праця не оплачується і не враховується, витрати 
на відтворення та підтримку робочої сили залишаються невидимими. По-третє, 
ґендерні відносини відіграють важливу роль в розподілі праці, доходу, 
добробуту й тому економічна поведінка не може бути ґендерно нейтральною. 
Оскільки традиційний макроекономічний аналіз розглядає правову та 
інституційну структуру економіки як задану, він є не тільки ґендерно 
нейтральним, а й ґендерно «сліпим», оскільки не враховує ґендерні зсуви в бік 
чоловіків, що історично склались і продовжують відтворюватися. В Україні ці 
процеси отримали достатньо чіткий вираз в період «захоплення» власності і в 
період формування ринкових відносин. «Приватизація» загальнонаціонального 
майна та її присвоєння відбулося переважно між чоловіками. Серед так званих 
«олігархів» жінки відсутні.31 Жінки, усвідомлюючи безперспективність 
боротьби за крупні фірми, займаються дрібними компаніями або створюють 
малий бізнес. Проте й на цьому шляху виникають перепони у вигляді обмежень 
у кредитах, наданні приміщень, основних фондів, посад першого рівня. 
Найбільші проблеми виникають при наймі на роботу. Підприємці компенсують 
«недоліки» жіночої робочої сили, пов’язані з виконанням нею материнських 
функцій, пропонуючи менш кваліфіковану і відповідно менш оплачувану 
роботу. Тим самим саме на ринку праці формується ґендерна нерівність.  

Базовий принцип розробки економічної політики полягає в пошуку 
ключових економічних проблем, а не в усуненні їх економічних та соціальних 
наслідків. Проблеми на макрорівні виникають зокрема внаслідок існування 
ґендерної нерівності на мікро- й мезорівнях. Отже, необхідно визнати, що 
економічні рішення на макрорівні мають ґендерно асиметричний вплив на 
мікро- та мезорівень, хоча макроекономічна політика традиційно й заявляла про 
себе як про ґендерно-нейтральну. 

                                                
31 У всьому світі в найбільших корпораціях жінки складають 1-3% представників вищих керівних посад. 
Певного прогресу було досягнуто в останній час в США, де в 1999 році жінки займали 5,1% провідних посад у 
500 найбільших корпораціях порівняно з 2,4% у 1996 р. / Пробивая “стеклянный потолок”. Женщины на 

руководящих постах. – Женева: Международное бюро труда, 2001. – С. 4. 
 



Прикладом такого впливу може бути фіскальна політика. Вона може 
виступати інструментом ґендерного аналізу та впливати на формування 
ґендерної політики, якщо проаналізувати державний бюджет, використовуючи 
механізм так званих «жіночих бюджетних ініціатив»32 з метою визначити, які 
групи населення виграють чи програють від її використання. Основне завдання 
цих ініціатив – домогтися, щоб макроекономічна політика відповідала потребам 
соціально вразливих прошарків населення. 

Ґендерне бюджетування. Сьогодні «ґендерний бюджет» формується як 
нова програмно-цільова соціальна технологія формування бюджету з 
урахуванням заходів забезпечення політики рівних прав та можливостей. В її 
основі лежить ґендерна експертиза законодавств, у тому числі бюджетного, а це 
передбачає аналіз питань фінансової, економічної та соціальної політики для 
оцінки наслідків рішень, прийнятих урядом. «Ґендерний бюджет» – це з одного 
боку, фінансово-економічний аналіз доходів та витрат держави на цілі 
соціальної політики з урахуванням інтересів бенефіціаріїв соціальних, 
економічних та інших благ. З іншого, «ґендерний бюджет» являє собою рухому 
сукупність різних інструментів, механізмів, процесів та інститутів, що 
об’єднуються метою зробити ґендерний підхід одним із обов’язкових 
принципів в політиці та економіці.  

Для того, щоб бюджет як система зробив крок вперед, необхідно надати 
оцінку результатів вкладень, що проектуються. В соціальному аспекті вони 
витікають із порівнянь з міжнародними та національними зобов’язаннями 
України (Цілі Розвитку Тисячоліття ООН, конвенції ООН та Міжнародної 
організації праці, Європейська соціальна хартія, національні проекти та 
державні програми), зокрема:  

– як та за якими статтями бюджету скорочується бідність;  
– які кошти бюджету дозволяють збільшити тривалість життя;  
– який ефект народжуваності, зниження дитячої та материнської 

смертності;  
– наскільки просуваються до міжнародних вимоги по мінімальній 

пенсії;  
– чи відбувається скорочення різниці в оплаті праці чоловіків та 

жінок;  
– чи підтримує держава розвиток громадянського суспільства тощо.  

Метою ґендерного моніторингу бюджету є систематичний збір 
інформації про виконання ґендерно чутливих витрат консолідованого бюджету 
та фонди обов’язкового соціального страхування. Правовою базою моніторингу 
бюджету є: Бюджетний та Податковий кодекс, Закон про бюджет України, 
таблиці соціальних видатків згідно функціонально-галузевої бюджетної 
класифікації, закони про заходи, що супроводжують міжнародні нормативні 
матеріали та рекомендації, інформаційна статистика. Його показниками є 

                                                
32 Подібні ініціативи було використано в таких країнах, як Канада, Велика Британія, Австралія, Південна 
Африка.  



індикатор бюджету по соціальних видатках, їх ґендерна складова або складові, 
що впливають на неї, які передбачені в бюджеті та фактично виконуються.  

Моніторинг бюджету передбачає вивчення спочатку загальної політики 
витрат, а потім їх реструктурування на складові за принципом ґендерної 
чутливості. При ґендерному аналізі бюджету соціальні витрати можна поділити 
на наступні групи:  

– з прямим адресатом за статтю (наприклад, допомога по вагітності та 
пологам, але таких не багато); 

– соціальні витрати бюджету, які мають різний вплив на стан тієї чи 
іншої статі (основна маса державних асигнувань). 

 
Таблиця 1.Соціальні витрати бюджету 

Завдання соціального управління  Роль бюджету 

Підвищення матеріального добробуту, реальних 
доходів. Зменшення кількості громадян з 
доходами нижче за прожитковий мінімум  

Мінімальна заробітна платня, оплата праці в 
освіті, охороні здоров’я, допомога на дітей, 
житлові субсидії.  

Підвищення рівня охорони здоров’я та умов 
життя населення  

Програми державних гарантій безкоштовної 
медичної допомоги, медичне страхування, 
охорона материнства та дитинства.  

Підвищення рівня задоволеності соціальних а 
духовних потреб. Забезпечення потреб у послугах 
культури, освіти, інформації, тощо  

Витрати на утримання шкіл, професійної освіти, 
медичних установ, інформації, культури, тощо.  

Забезпечення зайнятості населення, поліпшення 
умов праці  

Програма працевлаштування, допомоги з 
безробіття, страхування від виробничих травм та 
професійних захворювань.  

Підвищене забезпечення населення житлом Житлові субсидії та прошуми соціальної іпотеки 
для молоді  

Забезпечення політичних та економічних свобод 
громадян, розвиток інститутів громадянського 
суспільства  

 

 
Можна бачити, що в переліку стратегічних завдань управління та форм їх 

фінансування не знайшлося місця цілі забезпечення рівності прав та 
можливостей чоловіків та жінок. Передбачена схема побудови бюджету також 
не розрахована на соціальні групи населення з виокремленням чоловіків та 
жінок. Таким чином, ми не маємо можливості прямо сформувати суму витрат 
державного бюджету на жінок в соціально значимих для них аспектах.  

Загальна політика соціальних витрат бюджету 2007 року. Слід 
відзначити, що протягом 2007 року громадяни не відчули особливого 
підвищення рівня життя. Уряд не запропонував заходів, здатних відчутно 
покращити якість життя населення. Найбільш дискусійним під час ухвалення 
Державного як бюджету на 2007 р.33 було питання соціальних гарантій. 
Затверджений Парламентом Державний бюджет передбачав підвищення 
соціальних стандартів (мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму, 
мінімальної пенсії та інших соціальних виплат) нижчими темпами, порівняно з 

                                                
33 Закон “Про Державний бюджет на 2007р.” від 19 грудня 2006р. 



2004-2006 рр. Зокрема, передбачалося підвищувати прожитковий мінімум та, 
відповідно, мінімальну пенсію, поступово, протягом року, темпами, близькими 
до рівня інфляції.  

Проте на вимогу Президента, в березні 2007 р. Уряд вніс зміни до 
бюджету, передбачивши більш стрімке зростання соціальних стандартів.34 
Однак підвищення соціальних стандартів без належного аналізу стану й 
динаміки економічного розвитку, на підставі лише окремих економічних 
показників двох перших місяців року, свідчить про швидше політичну, ніж 
економічну мотивацію вказаних рішень та повернення Уряду до практики 
підвищення соціальних виплат протягом бюджетного року. 

Тим не менш протягом 2007-го бюджетного року було зупинено дію 45-
ти соціальних законів. Ціна цих законів майже 105 мільярдів гривень, які 
повинні були бути спрямовані на соціальні потреби.35 

Характерною ознакою нині діючої моделі соціальної політики України є 
загальна тенденція збільшення частки бюджетних видатків на соціально-
культурні заходи (передусім на заробітну плату працівникам бюджетної сфери 
та соціальне забезпечення) у видатках зведеного бюджету України. Протягом 
2007 соціальна політика визначалась в якості пріоритету діяльності Уряду та 
супроводжувалась збільшенням соціальних видатків (табл. 1). Видатки 
зведеного бюджету на соціально-культурні заходи за січень-липень 2007 року 
порівняно з січнем-липнем 2006-го зросли на 23,2%. Протягом 2007 року 
інвестиції в людський розвиток зросли з усіх джерел: в освіту – на 14,7%, в 
охорону здоров'я – на 24,3 %, у сферу культури, спорту та відпочинку – на 
50,2%, у житло – на 27,5%.  

 
Таблиця 2. Частка соціальних видатків у видатках зведеного бюджету України в 

період економічного зростання 
Показник 
Видатки, млн. грн. 48148,6 55528 60318,9 75792,5 102538,4 141989,5 175512,2 226035,7 

Видатки, % ВВП 28,3 % 27,2 % 26,7 % 28,4 % 29,7 % 32,2 % 32,3 % 31,9 % 

Видатки на соц.
заходи, млн. грн.  19060,5 25519,6 33868,7 39691,6 52499 85668,3 99271  

Видатки на соц.
заходи, % видатків бюджету 39,6 % 46,0 % 56,1% 52,4 % 51,2 % 60,3 % 56,6 %  

 
Держбюджетом-2007 спочатку було передбачено нижчі, ніж у 2004-2006 

рр., темпи росту соціальних стандартів. Очікувалося, що вони приблизно 
відповідатимуть рівню інфляції. Однак зміни в держбюджет прискорили 
динаміку росту соціальних видатків. При цьому, незважаючи на певні спроби 
перейти до адресної соціальної допомоги, у 2007 році так і не вдалось вийти за 
рамки традиційної екстенсивної моделі механічного збільшення обсягу 

                                                
34 Закон “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 р.” вiд 15 березня 
2007р. 
35 Показово, що для боротьбі з інфляцією, що є однією з наслідків відсутності системної соціальної політики, 
Кабмін готовий загальмувати темпи зростання соціальних виплат утримати бюджетні витрати на рівні - 26,1% 
від ВВП. У 2009 році Кабмін пропонує збільшувати соціальні виплати лише у прив'язці до темпів зростання 
продуктивності праці, 



соціальних видатків. Їх ефективність залишається досить низькою при 
високому ступені фіскального перерозподілу ВВП. Саме цим можна пояснити 
парадокс, коли соціальна політика держави з інструмента зниження соціальної 
напруги перетворюється на один із факторів її підвищення й погіршення 
настроїв у суспільстві. 

За 8 місяців 2007 року номінальні доходи населення підвищилися на 
27,8% порівняно з тим же періодом 2006 р.. За підрахунками експертів, в 2007 
р. середня заробітна плата в Україні досягла приблизно 55,4% рівня заробітної 
плати 1990 р.36 Разом із тим, соціальний ефект виявився нижчим через 
активізацію інфляційних процесів, у результаті яких темпи росту видатків 
населення в січні-серпні становили 31,9%, перевищивши ріст його доходів. 
Тому реальне підвищення доходів становить 11,5%, тоді як за 8 місяців 2006 р. 
– 18,9%. Динамічний приріст депозитів населення в комерційних банках (на 
32,1% за підсумками 9 місяців) пояснюється додатковими тіньовими 
виплатами, які масово здійснювали у період політичного протистояння і 
наступної передвиборчої кампанії. Цікаво, що цей процес відбувався на тлі 
стійкого сповільнення росту реальної зарплати. Якщо в 2004 р. у січні-вересні 
він становив 23,8%, у 2005 р. – 20,3%, у 2006 р. – 18,3%, то в 2007 р. – лише 
12,2%.  

З цього можна побачити, що попри заяви про пріоритети соціальної 
політики підвищення життя населення не відбувається, в тому числі й не 
відбувається зменшення бідності працюючих та зниження диференціації за 
статтю в оплаті праці.  

                                                
36 Україна в 2007 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку. Експертна доповідь НІСД, 
Київ, 2007. – с.63. 



 
2.2.  Ґендерна оцінка ефективності соціальної політики  
 
На перший погляд, за останні 6 років в країні простежується відносно 

позитивна тенденція щодо соціальної допомоги, спрямованої на подолання 
бідності, зокрема в ґендерному вимірі. Проте, якщо оцінювати вплив системи 
бюджетної соціальної допомоги на вирівнювання доходів різних соціальних та 
ґендерних груп, слід відзначити різний вклад окремих видів соціальних виплат 
на формування загальної нерівності в суспільстві.  

Тому другим кроком розглянемо, як виконується Програма подолання 
бідності в ґендерному вимірі, зокрема скорочення кількості громадян з 
доходами, нижчими за прожитковий мінімум. В бюджеті ці кошти передбачено 
в розділі «Соціальна політика», в державних фондах соціального страхування 
та частково в інших – освіта, охорона здоров’я, культура, де передбачається 
фонд оплати праці на вчителів, медиків, бібліотекарів та інших категорій 
бюджетників, що формують економічну бідність. Нам необхідно виокремити 
долю витрат на жінок.  

Якщо взяти до уваги результати аналізу статево-вікової піраміди бідного 
населення, то згідно з аналізом інституту демографії та соціальних 
досліджень,37 найвищі ризики відзначаються для дітей до 16 років (незалежно 
від їх статі) та жінок, старших 75 років. Зниження ризиків бідності починається 
у чоловіків від 35, а у жінок від – 40 років. Найнижчі ризики бідності 
характерні для чоловіків 60-65 років і жінок 50-60 років. Саме в цьому віці 
люди досягають найвищого кар’єрного рівня, а по досягненню пенсійного віку 
(55 років для жінок і 60 – для чоловіків) ще продовжують працювати, 
одночасно отримуючи і заробітну платню, і пенсію в повному обсязі. Проте 
бюджетна політика соціальної допомоги, як можна побачити, не зорієнтована 
на подолання бідності серед тих категорій, які цього потребують.  
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37 Бідність в Україні: методика та практика аналізу. Національна академія наук України, Інститут демографії та 
соціальних досліджень. – Київ. – 2008. 



Рис 1. Статево-вікова піраміда бідного населення, Україна 2006 рік 
Джерело: Бідність в Україні: методика та практика аналізу. Національна академія наук 

України, Інститут демографії та соціальних досліджень, Київ, 2008 

 
З позицій оцінки ефективності державної соціальної політики найбільш 

загрозливою видається незахищеність дітей від ризику бідності. Жінки є більш 
вразливими за чоловіків, але різниця не є вражаючою.  

Діюча в Україні система державної соціальної допомоги представлена 
цілим рядом виплат, спрямованих на підтримку соціально вразливих або 
найменш забезпечених груп населення. Допомога у вигляді регулярних або 
одноразових нарахувань, доплат та компенсацій у грошовій та натуральних 
формах гарантує рівень доходів, не нижчий від законодавчо встановленого 
мінімуму або недопущення перевищення окремих виплат над встановленою для 
цього випадку частиною доходу. На сьогодні державна соціальна допомога 
надається відповідно до законів «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», 
«Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-
інвалідам», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», 
«Про прожитковий мінімум», та інших нормативно-правових актів, що 
регулюють правовідносини з наданням державної соціальної допомоги. 

На сьогоднішньому етапі функціонування системи держаної соціальної 
допомоги передбачено виплати трьом основним групам населення: 

– малозабезпеченим сім’ям; 
– сім’ям з дітьми; 
– інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. 
Сім’ї з дітьми є окремою категорією населення, яка потребує державної 

соціальної допомоги. Порядок надання, право на отримання та розмір допомоги 
викладено в Законі України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», який 
передбачає наступні види допомоги: 

– допомогу у зв’язку з вагітністю; 
– одноразову допомогу при народженні дитини; 
– допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 
– допомогу на дітей одиноким матерям (до 6 років; від 6 до 18 років). 
Останні види допомоги є прямими адресатами за статтю. У 2006 році на 

виплату сім’ям з дітьми було спрямовано 1686,1 млн. грн., що в 2,7 рази більше, 
ніж у 2004 р. (631,3 млн. грн.), які щомісячно отримували 1091,2 тис. осіб (839 5 
осіб – у 2004 р.), або кожна сьома сім’я з дітьми.  

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами надається всім жінкам, що не 
застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального 
страхування. За останні чотири роки її розмір було збільшено лише в 1,4 рази, 
що на 1 жовтня 2006 року склало 126,25 грн. (проти 91,25 грн. у 2003 року) або 
тільки 26% прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.  

На сьогодні в Україні одноразова допомога при народженні дитини є 
єдиним помітним засобом допомоги сім’ям з дітьми. Саме вона зросла 
найбільш суттєво, з 200 грн. у 2003 р до 8500 грн. у 2006 році, до того ж 
необхідно підкреслити, що на сьогодні її розмір не залежить від наявності 



страхового стажу жінки в системі обов’язкового державного соціального 
страхування. У 2008 році держбюджетом передбачено подальше підвищення 
розмірів соціальних гарантій при народженні першої дитини – 12 240 грн., 
другої – до 25 тис. грн., третьої і наступної – до 50 тис. грн. При цьому 
вводиться диференційований підхід щодо виплат допомоги при народженні 
дитини; так збільшення суми за кожну наступну новонароджену дитину має на 
меті стимулювати народжуваність в країні. При цьому, якщо раніше допомога 
розподілялась порівну на 12 місяців, то сьогодні допомога на другу дитину 
виплачується протягом 2-х, а на третю – 3-х років.  

У 2006 році введено диференційований розмір допомоги по догляду за 
дитиною по досягненню неї трирічного віку, який залежить від 
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу для 
застрахованих та незастрахованих осіб – її мінімальний розмір становить 126,04 
грн. При цьому максимальний розмір даної допомоги, що надається вкрай 
нужденним, не може перевищувати 252,5 грн. на дитину на місяць, що 
забезпечує лише половину прожиткового мінімуму. Також диференційовану 
допомогу, з прив’язкою до сукупного середньомісячного доходу сім’ї в 
розрахунку на одну особу, починаючи з 2004 року введено на дітей одиноким 
матерям залежно від віку дитини, а з 2005 року диференціація здійснювалась 
ще й за принципом участі особи в системі загальнообов’язкового державного 
страхування.  

Таким чином, соціальна допомога одиноким матерям на 1 січня 2007 року 
для незастрахованих осіб на дитину віком від 6 до 18 років склала 167,4 грн. 
Встановлений з 2007 року максимальний розмір виплати порівняно з 2003 
роком хоч і виріс у середньому в 12 разів, але все одно не перевищує половини 
встановленого прожиткового мінімуму. Крім того, починаючи з 2007 року 
надається допомога одиноким матерям на дітей, які навчаються за денною 
формою навчання у вищих навчальних закладах, до закінчення дітьми 
навчальних закладів, але не більш, ніж до досягнення ними 23 років. Допомога 
на дану категорію з 1 січня 2007 року не перевищує 510 грн. на місяць.  

Тим не менше, ця допомога не виконує функції економічного 
стимулювання народжуваності, внаслідок того, що до досягнення дитиною 3-х 
років сім’я не лише несе додаткові витрати у зв’язку зі своїм поповненням, але 
й недоотримує кошти через те, що один із її працездатних членів, найчастіше 
мати дитини, вимушений тимчасово припинити трудову діяльність, а 
щомісячні виплати на дитину навіть не покривають її прожитковий мінімум. 
Таким чином існуюча система виплат на дитину не виконує навіть 
компенсаційної функції. Як правило, програми економічного стимулювання 
народжуваності показують свою ефективність тільки у разі значних фінансових 
переваг від батьківства (як, наприклад у Франції), або якщо вони спрямовані на 
окремі верстви населення (можливо, молодих батьків, як в Естонії) та 
підкріплюються додатковими засобами – широкою мережею дошкільних 
закладів, доступністю освіти й медичного забезпечення. Наявний зараз в 
Україні рівень народжуваності 1,13 дитини на одну жінку репродуктивного віку 
не просто один із найнижчих в світі. Він є об’єктивним результатом 



неспроможної сімейної політики, що не лише не стимулює багатодітність, але й 
не може посприяти реалізації вже наявних репродуктивних настанов. 
Потенціал для підвищення цього показника в нашій країні є, але умови для його 
розкриття, на жаль, не створені.  

Система соціальних допомог та пільг. В цілому, допомоги на дітей та 
допомога малозабезпеченим сім’ям впродовж останніх 6 років давали від’ємне 
значення в коефіцієнт нерівності, що свідчить про позитивний вклад у 
становище групи нужденного населення, серед якого переважають саме жінки з 
дітьми. Проте слід відзначити, що на тлі постійного згортання протягом 
останніх 17 років соціальних програм у галузі освіти, охорони здоров’я, 
культурній і соціальній політиці відбувається заміщення всіх можливих 
напрямів соціальної політики постійним розширенням кількості різноманітних 
видів соціальних допомог та пільг. При цьому розширення кількості пільг не 
підкріплене можливостями бюджетного фінансування. 

Така вкрай розгалужена система соціального захисту як пільга, що існує 
наразі в Україні, розбудована таким чином, що не сприяє підтримці 
найбідніших. Дослідження свідчать, що існуючі соціальні пільги, зокрема 
різного роду субсидії, не потрапляють до найнужденнішого населення, цим 
самим посилюючи необґрунтовану нерівність (табл. 1). Навпаки, частка осіб-
бенефіціаріїв соціальних допомог із тих, хто не відноситься до бідної групи 
населення за критерієм поточних доходів, значно перевищує кількість 
отримувачів серед бідних. Розмір допомоги, яку отримують «бідні» та 
«небідні», практично не різниться. Частка соціальної допомоги у загальному 
об’ємі витрат бідних сімей не перевищує 2-2,5%. Майже 90% бідних сімей не 
отримують жодної соціальної допомоги. Дві третини загальної суми пільг та 
допомог припадає на частку домогосподарств з середнім доходом, більшим за 
прожитковий мінімум. Багато пільг встановлено для громадян, які мають 
спеціальні заслуги перед країною або ж для заохочення їх працевлаштування на 
спеціальності, визнані за найбільш соціально важливі, та для залучення 
працівників у сільські регіони. Оскільки пільги переважно надаються 
незалежно від доходу та потреби в них (від чого потерпають найбідніші), вони 
не спроможні забезпечити прожитковий мінімум.  

 
Таблиця 3. Внесок окремих складових сукупного доходу у формування нерівності 

населення, (%) 
2001 2006 Компоненти сукупного доходу 

Структура 
доходів 

Внесок у коефіцієнт 
Джіні 

Структура 
доходів 

Внесок у коефіцієнт 
Джіні 

Оплата праці 42,5 46,5 48,0 59,2 
Пенсії 17,0 11,4 22,9 20,7 
Доходи від підприємницької 
діяльності 

3,2 3,5 5,2 9,9 

Допомога по безробіттю 0,4 -0,2 0,3 -0,2 
Допомога на дітей 0,3 -0,3 0,9 -0,6 
Допомога по 
малозабезпеченості 

0,1 -0,1 0,2 -0,4 

Інші допомоги  0,8 1,6 0,4 0,5 
Субсидії 1,5 0,3 0,1 -0,004 
Пільги 1,7 2,3 1,2 1,7 
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Загалом станом на кінець 2007 року українська держава має зобов’язання 

із надання 320 видів соціальних пільг, гарантій і компенсацій 359 категоріям 
населення, зокрема за соціальною ознакою (92 категорії), за професійною 
ознакою (силові структури: військовослужбовці, працівники правоохоронних 
органів, митних органів, судів, органів прокуратури та члени їх сімей – 151 
категорія), за професійною ознакою (інші категорії) – 72 категорії, інші пільгові 
категорії (за соціальною ознакою та за заслуги перед Батьківщиною) – 44 
категорії. Чисельність пільговиків ускладнює контроль за наданими послугами і 
створює передумови для неповного фінансування. 

Відповідно пільги громадянам за соціальною (категорійною) ознакою 
надаються на підставі 83 законодавчих актів. Згідно з ними право на пільги 
мають 19,5 млн. громадян, що складає майже одну третину населення України. 
До основних категорій громадян, які мають право на пільги, належать: ветерани 
праці (близько 4,9 млн. осіб), з яких осіб, які мають особливі трудові заслуги 
перед батьківщиною (1,1 тис.); ветерани війни (близько 3,3 млн. осіб); особи, 
постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (близько 2,1 млн.); діти 
війни – 6,7 млн.; особи, які мають право на пільги за професійною (службовою) 
ознакою – близько 1,3 млн.; пенсіонери за віком –– 10,6 млн.  

Однак за ґендерною ознакою ці категорії пільговиків розподіляються 
нерівномірно. Таким чином, існуюча система пільг не забезпечує рівного 
доступу до пільг всім, хто згідно чинного законодавства має на них право що 
порушує принцип соціальної справедливості. До того ж не всі пільговики 
можуть реалізувати своє право на пільги, оскільки доступ до пільг вкрай 
нерівномірний. Так, частка міських сімей, які користується пільгами на оплату 
транспортних послуг, утричі перевищує аналогічний показник для сільського 
населення (30,9% и 12,6%). Крім того, середній розмір дотацій на оплату 
транспортних витрат та медичне обслуговування в місті в 1,8 рази перевищує 
розмір дотацій на селі, а пільги і дотації на оплату житла – в 1,4 рази.  

Частина населення, залежно від реєстрації місця проживання, доступу до 
розвинутої інфраструктури країни тощо, взагалі не отримує пільг, на які ці 
громадяни мають право згідно законодавства. Постійні спроби скасувати або 
звузити надання державних соціальних пільг окремим категоріям населення 
створюють соціальну напругу в суспільстві. 

На підставі аналізу існуючого порядку надання пільг з точки зору 
ефективності соціального захисту населення, зокрема з урахуванням ґендерного 
фактору, отриманий результат дозволяє узагальнити, що: 

– діючий порядок надання пільг сформований безсистемно, без урахування 
потреб соціальних груп та без урахування особливостей економічних 
процесів у країні та її фінансових можливостей; 

– надмірне розширення категорій громадян, які мають право на пільги за 
соціальною ознакою знецінює саму ідею надання пільг ветеранам війни 



та праці, ліквідаторам наслідків Чорнобильської катастрофи та іншим 
категоріям населення; 

– сучасне недосконале нормативно-правове забезпечення надання 
державних соціальних пільг не сприяє вирішенню питань соціального 
захисту населення і приведенню чинного законодавства соціальної 
спрямованості відповідно до міжнародного права; 

– пільги не виконують функцій соціального захисту населення. 
 



2.3. Справедлива оплата праці – не на порядку денному 
 
2.3.1.Прожитковий мінімум 
 
Внаслідок внесення змін до Державного бюджету, протягом року 

прожитковий мінімум підвищено раніше запланованого. Мінімальну пенсію з 1 
квітня та 1 жовтня 2007р. встановлено на рівні, на 1% вищому, ніж 
прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Це особливо 
важливо для розуміння того, що відбувається в ґендерному аспекті, оскільки 
серед осіб, чиї заробітки нижчі за прожитковий мінімум, переважають саме 
жінки. В Законі України „Про Державний бюджет на 2008 рік” пропонується: 
прожитковий мінімум у розрахунку на одну особу з січня може сягати 564 грн., 
з квітня – 573 грн. та з жовтня – 586 грн. Якщо ж виходити з окремих вікових 
категорій, то цей показник для дітей віком до 6 років становитиме відповідно: 
508, 516 і 528 грн., для дітей віком від 6 до 18 років - 633, 643 і 658 грн., для 
працездатних осіб – 602, 611 і 626 грн., а для осіб, які втратили працездатність – 
446, 453 і 464 грн.  

Проте за оцінкою фахівців, норми, закладені в прожитковому мінімумі 
українців, суттєво нижчі фізіологічних, а набір непродовольчих товарів взагалі 
не забезпечує багатьох потреб сучасної людини. Треба відзначити, що 
встановлений прожитковий мінімум на 2008 рік майже вдвічі нижчий за 
споживчий кошик. З початку 2008 року споживчі ціни зросли на 11,7%. З 
жовтня 2007 року – на 14,8%. Це найвищий показник інфляції за останні 5 
років. Експерти прогнозують зростання цін на рівні 13-14% (за умови 
незмінності комунальних та транспортних тарифів). Зростання цін на продукти 
харчування відбулося на рівні 20% (рослинна олія подорожчала на 73%). Хоча в 
розвинутих країнах подорожчання харчів не відобразилось на інфляції, 
оскільки в структурі споживчого кошику країн Єврозони на харчі припадає біля 
20%, тоді як в Україні – біля 60%.  

Величина прожиткового мінімуму також не враховує низку життєво 
необхідних витрат: на будівництво, купівлю, найм чи оренду житла, на освіту, 
оздоровлення, утримання дітей у дошкільних навчальних закладах, платні 
медичні послуги тощо. Включення цих витрат у прожитковий мінімум 
відповідає принципам його формування, закріпленим у Законі України «Про 
прожитковий мінімум», а також міжнародним стандартам, визначеним 
Конвенцією МОП № 117 про основні цілі та норми соціальної політики. 

 
Таблиця 4. Прожитковий мінімум і мінімальна пенсія у 2007 році., грн. 

 Відповідно до Закону «Про Державний 
бюджет на 2007 р» ухваленому 19 грудня 
2006 р. 

Відповідно до змін внесених до Закону «Про 
Державний бюджет на 2007 р» від 15 березня 
2007 р. 

 з 1 січня з 1 квітня з 1 жовтня з 1 січня з 1 квітня з 1 жовтня 

Прожитковий мінімум 
Загальний показник 492 501 510 492 525 532 
Діти, віком до 6 
років 

434 442 450 434 463 470 

Діти віком від 6 до 558 568 579 558 595 604 



18 років 
Працездатні особи 525 535 548 525 561 568 
Особи, які втратили 
працездатність 

380 387 395 380 406 411 

Мінімальна пенсія 380 387 395 380 410 415 
 

Щодо застосування прожиткового мінімуму варто відзначити 
непослідовність використання цього базового соціального стандарту для 
здійснення соціальних платежів, пенсій та інших соціальних стандартів. Варто 
відзначити ряд актуальних проблем. 

По-перше, на даний час прожитковий мінімум застосовується тільки для 
встановлення розміру державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 
та сім’ям з дітьми, соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, 
та інвалідам. Всупереч вимогам Конституції (Ст. 46), прожитковий мінімум не 
застосовується до визначення мінімальної зарплати, мінімальної пенсії, 
пільгових пенсій та допомоги. 

По-друге, найсерйознішої уваги потребує вирішення проблеми 
використання прожиткового мінімуму для встановлення розміру соціальних 
виплат. Чинна система використання в бюджетному законодавстві, так званого 
рівня забезпечення прожиткового мінімуму (РЗПМ) – стандарту, який 
визначається у непрозорий спосіб, нівелює значення прожиткового мінімуму як 
такого. Стає незрозумілим саме прийняття прожиткового мінімуму, якщо в 
законах про державний бюджет урядом повторно встановлюється його розмір у 
середньому на 70% нижче офіційно прийнятого. Рівень забезпечення 
прожиткового мінімуму затверджується одночасно з прийняттям закону про 
Держбюджет України на відповідний рік. З 2004 р. вперше встановлено 
диференційовані рівні для різних категорій населення. У 2008 році планується 
продовжити практику диференціації рівня забезпечення прожиткового 
мінімуму для різних категорій населення для призначення державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім’ям.  

 
Таблиця 5. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для надання державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (грн. у місяць на одну особу) 
Показники 2004 2005 2005 2006 2008 

Для працездатних осіб 80 80 100 110 133 

Для непрацездатних осіб 110 120 140 155 187,5 

Для інвалідів 115 130 150 165 200 

 

„Ручне” управління соціальними виплатами на основі РЗПМ тягне за 
собою серйозні форми порушення конституційного права громадян на 
достатній рівень життя. Так, управління соціальними виплатами на основі 
РЗПМ допускає порушення соціальних прав жінок, які виховують дітей до 3 
років, право яких отримувати допомогу на рівні прожиткового мінімуму для 
дитини до 6 років обмежується двічі. Спочатку, з посиланням на економічну 
нестабільність прикінцевими положеннями Закону України “Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми” їм гарантується допомога тільки на рівні 25% 



прожиткового мінімуму. Далі щороку в Законі про державний бюджет за 
допомогою РЗПМ для них встановлюється допомога тільки на рівні 13% 
прожиткового мінімуму.  

Допомога малозабезпеченим сім'ям, у тому числі з дітьми, надається 
відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабез-
печеним сім'ям” від 01.06.2000, № 1768-111 (зі змінами та доповненнями). Для 
деяких родин ця допомога є єдиним джерелом доходів. Розмір державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям визначається як різниця між 
рівнем забезпечення прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним 
доходом сім'ї. Вона призначається окремо кожній малозабезпеченій сім'ї, 
залежно від її складу, але не може перевищувати 75% рівня забезпечення 
прожиткового мінімуму для сім'ї. При визначенні права на її отримання в 
сукупному сімейному доході враховується грошовий еквівалент пільг за 
спожиті житлово-комунальні послуги. Ці кроки здійснюються з посиланням на 
„економічну нестабільність держави”. Вирішення цієї проблеми потребує, як 
мінімум, чіткого обґрунтування та визначення поняття „економічної 
нестабільності держави” із зазначенням конкретних макроекономічних 
показників, які означатимуть досягнення стабільності та забезпечення реалізації 
соціальних прав, передбачених Конституцією України.  

 



2.3.2. Мінімальна заробітна плата 
 
Ухвалений у грудні 2006 р. закон про встановлення з 2009 р. мінімальної 

заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб 
передбачає подальше стрімке підвищення заробітної плати протягом наступних 
двох років.38 Проте офіційно встановлені „соціальні стандарти” залишаються 
вкрай низькими для забезпечення реальних соціальних потреб людини.  

Державним бюджетом на 2007 р. також передбачено, що надання 
соціальних пільг і соціальної допомоги має стати адресним, що могло б 
розглядатися як позитивний крок для бюджетної збалансованості. Водночас 
визначено, що право на отримання соціальних пільг і виплат у 2007 р. матимуть 
особи з доходами, нижчими за 1,4 розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб. Таким чином можна вважати, що держава офіційно визнає 
межу бідності на рівні 744 грн. Проте за даними Держкомстату, кількість 
громадян, що одержують заробітну плату, меншу за прожитковий мінімум, 
складає 25,5% працевлаштованих, тобто понад 3 млн. працівників в Україні, які 
своєю працею не можуть забезпечити мінімального рівня споживання. В 2006 
році 5,4% отримували заробітну платню навіть менше законодавчо 
встановленого мінімального розміру. Якщо до пільгових категорій віднести 
тих, кого передбачено Державним бюджетом, то це складає майже половину 
населення країни. 

                                                
38 Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімальної заробітної 
плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб” від 14 грудня 2006р. 



2.4. Законодавчі ініціативи Уряду в галузі соціальної політики на 2008 рік 
 
Програма Уряду передбачає утвердження в суспільстві ґендерної 

рівності, зокрема в цьому питанні Уряд зобов'язується: 
– удосконалити інституційний механізм забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків;  
– створити Національний ґендерний ресурсний центр; 
– розширити мережу ґендерних ресурсних центрів у регіонах;  
– забезпечити включення ґендерної складової до Національної стратегії 

розвитку, державної, регіональних та галузевих програм соціально-
економічного розвитку. 

Проте механізмів фінансування цих ініціатив урядом не передбачено.  
Медичне забезпечення. Програма уряду на 2008 рік пропонує прийняття 

двох різних за своєю концепцією законів щодо медичного страхування. 
Зокрема, „Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування” 
та „Про загальнообов’язкове державне медичне страхування”, що свідчить про 
відсутність системного підходу до цього питання, по-перше, та про 
неузгодженість програмний цілей нині діючого Уряду, по-друге. 

Але деякі задекларовані Програмою уряду пріоритети в системі охорони 
здоров‘я не підтверджені відповідними фінансовими показниками у 
Державному бюджеті на 2008 рік. Зокрема, не забезпечено фінансування 20% 
надбавки до заробітної плати працівникам сільських закладів охорони здоров’я, 
не передбачено ліквідації відставання рівня заробітної плати працівників 
охорони здоров’я від інших бюджетних галузей (освіта, культура) та 
промисловості. 

Програмою уряду задекларовано також „створення та відновлення 
сільських амбулаторій і фельдшерсько-акушерських пунктів та їх оснащення 
медичною технікою”. Водночас Законом „Про Державний бюджет України на 
2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” скасовано 
Закон „Про внесення змін до Бюджетного Кодексу України” щодо 
фінансування сільської медицини з районного бюджету. При цьому Уряд бере 
зобов’язання знов ініціювати внесення змін до Бюджетного кодексу України. 

Комітетом з питань соціальної політики та праці прийнято законопроект 
(реєстраційний №1453), визначений Президентом України як невідкладний для 
позачергового розгляду Верховною Радою, про внесення змін до Закону «Про 
державну допомогу сім’ям з дітьми» (щодо розміру допомоги на дітей, над 
якими встановлено опіку чи піклування). Документом пропонується збільшити 
розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, до двох 
прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку, як це передбачено для 
дітей, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.  

Закон передбачається ввести в дію з 1 квітня 2008 року. Проте було 
зазначено, що для його реалізації потрібно додатково виділити з Державного 
бюджету України кошти у сумі 311 807 тис. грн., у зв'язку з чим необхідно 
внести відповідні зміни до Закону України „Про Державний бюджет України на 
2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”. Проте 



необхідно відзначити, що суб'єктом права законодавчої ініціативи не надано 
пропозицій про видатки, які належить скоротити та/або пропозиції про джерела 
додаткових доходів для покриття збільшених видатків Державного бюджету 
України, що не відповідає вимогам Регламенту Верховної Ради України та 
Бюджетного кодексу України.  

Також реалізуються інші законодавчі ініціативи щодо усиновлення, 
зокрема, уже розроблені й перебувають у секретаріаті президента два 
законопроекти. Перший – законопроект «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України» (про усиновлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківської опіки), в якому передбачена щомісячна допомога на усиновлену 
дитину (прожитковий мінімум) і одноразова допомога при усиновленні – 12,5 
тисячі гривень. Після ухвалення законопроекту при перегляді держбюджету-
2008 на ці цілі має бути передбачено 200 млн. грн. 

Другий – законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про 
державну допомогу сім’ям з дітьми» (про розмір допомоги на дітей, які 
перебувають під опікою або піклуванням), яким передбачене збільшення 
державної допомоги таким дітям до двох прожиткових мінімумів. Після 
ухвалення проекту закону під час перегляду держбюджету на ці цілі буде 
передбачено додатково 421 млн. 624,3 тис. грн. 
До Парламенту також внесено Проект закону, яким пропонується надавати 
місячну відпустку при народженні дитини чоловіку, чия дружина перебуває в 
післяпологовій відпустці, який, однак, не був підтриманий парламентською 
більшістю. Уряд має намір внести зміни до Закону „Про відпустки”, оскільки 
вважає, що запровадження короткотермінових відпусток чоловікам при 
народженні дитини забезпечить одночасну та рівну участь жінок та чоловіків у 
догляді та вихованні дітей у їх перший місяць життя. Проте ці наміри ще не 
отримали  втілення в реальній державній політиці.  



2.5. Ґендерний аналіз зайнятості та ринку праці 
 
2.5.1. Правове регулювання ринку праці  
 
Правові відносини в сфері зайнятості регулюються Конституцією 

України, законами України «Про зайнятість населення», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», 
Указом Президента України від 11 липня 2005 року № 1073 «Про 
вдосконалення державного регулювання в сфері зайнятості населення на ринку 
праці в Україні» та іншими нормативно-правовими актами.  

З метою законодавчого регулювання проблем ринку праці в 2006 році 
прийнято Закон України «Про внесення змін в деякі закони України відносно 
реалізації інвалідами права на трудову діяльність». Урядом розроблено та 
внесено в Верховну Раду України проект нової редакції Закону України «Про 
зайнятість населення», прийнято в першому читання проект нового «Трудового 
кодексу України» 

Прийняття нової редакції Закону України «Про зайнятість населення» 
набуває особливого значення для регулювання питань зайнятості сільського 
населення, інвалідів, інших категорій населення, впорядковує надання 
соціальних послуг та матеріального забезпечення безробітним.  

Не зважаючи на те, що українське законодавство, яке регламентує стан 
жінок на ринку праці, формально відповідає міжнародним правовим нормам, 
необхідно констатувати практичну бездіяльність держави стосовно факторів 
дискримінації за ознакою статі. 

Статистика та інформаційні доповіді щодо перевірок виконання 
законодавства про працю свідчать, що в судовій практиці лідирують позови з 
трудових спорів, в яких на першому місті – позови з оплати праці, потім про 
відновлення на роботі. Ці факти говорять, що зайнятість та заробітна плата – 
дві найбільш «гарячі» точки вітчизняної економіки. Зростання кількості 
подібних позовів – показник глибоких суперечностей у сфері трудового права й 
трудових відносин, що власне створюють основи соціальної напруги в країні.  

Проблеми забезпечення ґендерної рівності в соціально-трудовій сфері 
привертають все більшу увагу міжнародної спільноти. Проте в Україні, на 
жаль, є поширеною не лише недооцінка цих проблем, але й їх неадекватне 
розуміння. Лише в останні роки Міністерство праці і соціальної політики 
почало приділяти ґендерним питанням більше уваги у зв’язку з підписанням 
Європейської соціальної хартії. Доти вони розглядались лише як окремі 
випадки загальних проблем зайнятості.  

Так у зв’язку з прийняттям закону України про ґендерну рівність 
передбачено проведення ґендерної експертизи, зокрема ґендерної експертизи 
трудового законодавства, моніторингу зайнятості і відповідних заходів 
сприяння зайнятості жінок.  

Виникає питання: чому при видимій детермінованості ґендерних проблем 
процесами зайнятості населення останні не стають об’єктом пильної уваги з 
боку держави? В чому причини й механізми, що обумовлюють консервацію 



жіночої нерівності в соціально-трудовій сфері? З огляду на особливості 
сучасного стану соціально-трудових відносин і ринку праці – неповне 
використання накопиченого професійного і інтелектуального капіталу 
суспільства, перш за все жіночої робочої сили, слабку реалізацію 
управлінського потенціалу раціоналізації хазяйнування і соціального устрою, 
що притаманне жіночому менталітету, недоврахування зростаючої функції 
жінок у відтворенні робочої сили у зв’язку зі зростаючої кількістю неповних 
сімей і зростаючими соціальними і економічними втратами від цього, – 
відповіді на поставлені вище питання набувають особливо принципового 
характеру. 

Слід відзначити, що ґендерний підхід до регулювання соціально-
трудових відносин особливо вагомий для профспілок як соціально-
економічного інституту, що акумулює різні реакції й відповідні дії з боку осіб 
найманої праці як наслідок політик, що проводяться в соціально-трудовій 
сфері.  

 



2.5.2. Ґендерні аспекти трансформації ринку праці 
 
При переході до ринкових відносин відбулись суттєві зміни у сфері 

зайнятості всього населення, в тому і в ґендерному розрізі. Ці зміни пов’язані 
перш за все з трансформацією форм власності, галузевими структурними 
зрушеннями, підвищенням вимог до ефективності праці і, що виключно 
важливо, з новими підходами до розуміння забезпечення права на працю.  

 
Таблиця 6. Світові тенденції зайнятості чоловіків і жінок 

 
Становище жінок на ринку праці, як і інших груп населення, в кінцевому 

рахунку визначається потребою в роботі, попитом економіки на робітників 
даної соціально-демографічної групи, конкурентоспроможністю жіночої 
робочої сили, рівнем її кваліфікації, можливостями змін місця роботи, професії 
режиму праці, форми власності, а також системою соціального захисту 
населення в сфері праці.  

Трансформаційні процеси фактично призвели до інтенсифікації жіночої 
праці, яка включає більшу тривалість робочого дня; зростання навантаження; 
виростаючі вимоги до кваліфікації та рівня освіти; більший контроль над 
виробничим процесом; поєднання декількох видів робіт однією людиною; 
створення робочих місць з чітко не прописаними обов’язками тощо. 

Ці процеси суперечать формуванню громадянського суспільства, яке 
ґрунтується на укріпленні рівних прав усіх груп і верств населення, розширенні 
законності і правопорядку, а також розвитку третього сектору й недержавних 
організацій, в яких жінки відіграють значну роль.  

Радикальні зміни, що відбуваються в соціально-економічній сфері в 
період становлення та розвитку ринкових відносин, призвели до появи нових 
суперечностей у механізмі використання жіночої робочої сили, пов’язаних 
передовсім з її нижчою конкурентноздатністю порівняно із чоловічою. Хоча 
слід відзначити, що в загальному рейтингу конкурентноздатності робочої сили, 
зокрема жіночої, Україна посідає проміжне місце: це пов’язано з тим, що 
українські жінки мають достатні конкурентні переваги навіть при існуванні 
певних суперечностей, пов’язаних із додатковими витратами на соціальні цілі, 
яких потребує саме жіноча робоча сила.  



 

 
Рис. 2 Питома вага жінок в робочі сили (згідно індексу конкурентноздатності) 

 
В цілому ґендерні аспекти трансформації ринку праці характеризуються 

низкою чинників, серед яких можна виокремити наступі: 
– різна динаміка коефіцієнтів зайнятості чоловічої та жіночої робочої 

сили, зокрема скорочення коефіцієнтів зайнятості серед жіночої 
робочої сили, що є інтенсивнішим порівняно з чоловічою; 

– зростання напруженості на ринку жіночої робочої сили, зокрема 
погіршення ступеню використання жіночої робочої сили, зростання 
кількості жінок, інтегрованих в економіку на гірших умовах порівняно 
з чоловіками; 

– структурні проблеми ринку праці (коли територіальна, кваліфікаційна, 
вікова, освітянська та інші структури пропозиції праці не співпадають 
з аналогічними структурами поточного попиту на працю),39 які більш 
характерні для чоловічої робочої сили; 

– ґендерно різна динаміка структурного безробіття; зокрема, в ситуації 
економічного спаду більше неспівпадання вакансій та потенційних 
робітниць-жінок, тобто менша можливість для жінок знайти роботу; в 

                                                
39 Структурна нерівновага ринку праці проявляється коли територіальна, кваліфікаційна, вікова, освітянська та 
інші структури пропозиції праці не співпадають з аналогічними структурами поточного попиту на працю 



періоди економічного підйому більша мобільність жінок на ринку 
праці з ліпшими можливостями для розширення їх зайнятості;  

– усталене серед роботодавців надання переваг найму чоловічої робочої 
сили; 

– одночасне розширення й обмеження можливостей участі жінок у 
політичному та соціальному житті;  

– трансформаційні процеси поширюють відмінності між окремими 
прошарками жінок, причому їх вплив нерівномірний і залежить від 
рівня розвитку регіону, ступеню освіти, професійної кваліфікації 
жінок та від характеру їх зайнятості.  

Саме тому ринок праці ми розглядаємо як ту базову сферу, яка породжує 
ґендерну нерівність, оскільки від праці залежать матеріальні та економічні 
ресурси кожної людини, а отже, її економічна залежність чи незалежність.  

За статистичними даними, ринок праці в Україні в цілому є відносно 
ґендерно збалансованим. Зайнятість жінок в Україні характеризується високим 
відносним показником (45,42% від усієї робочої сили), який є набагато вищим, 
ніж в Італії, Кореї, Іспанії, Німеччині, Бразилії, однак відстає від Франції, 
Фінляндії, Росії, Естонії. На 1 півріччя 2007 року в економіці країни було 
зайнято 10736,1 тис. жінок, серед них 9539,5 тис – працездатного віку, і 1196,6 
тис. старше працездатного віку.  Не зважаючи на наявну зараз позитивну 
динаміку щодо збільшення рівня зайнятості як жінок, так і чоловіків, станом на 
2007 рік рівень зайнятості чоловіків перевищує жіночу зайнятість на 10,3% 
(табл. 7). 

 
Таблиця 7. Рівень зайнятості населення за статтю та віковими групами у 2006-2007 рр. (% 

до загальної кількості населення відповідної вікової групи) 
У тому числі за віковими групами, років  Всього 
15–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60–70 

Працездатного віку¹ 

2007р. 

Все населення 58,7 36,6 76,5 80,8 79,7 60,3 21,6 66,7 
жінки 53,7 32,0 68,4 76,7 78,6 53,0 19,7 63,6 
чоловіки 64,3 41,0 84,5 85,1 81,0 69,4 24,7 69,8 

2006р. 
Все населення 57,9 35,1 75,4 79,9 79,6 60,4 21,3 65,9 
жінки 53,0 30,6 68,1 75,2 77,9 53,7 19,3 62,8 
чоловіки 63,5 39,4 82,6 84,7 81,5 68,7 24,5 69,0 

1 Жінки віком 15-54 роки, чоловіки – 15-59 років. 
Джерело: Державний комітет статистики України, http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/Noviny/new_u.html 

 

Серед економічно активного населення, на ринку праці також 
переважають чоловіки,40 причому протягом останніх років проявляється стала 
тенденція до зростання чисельності економічної активності чоловіків і 
зменшення чисельності економічної активності жінок (табл. 8). 

 
Таблиця 8. Рівень економічної активності населення за статтю та віковими групами у 

2007 р. (у середньому за період, у % до загальної кількості населення відповідної вікової групи) 

                                                
40 За даними Державного комітету статистики України / http://www.ukrstat.gov.ua  



у тому числі за віковими групами, років   Всього 
15–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60–70 

Працездатного віку1 

Все населення 62,6 41,8 82,2 85,8 84,5 63,3 21,6 71,7 
жінки 57,1 36,6 73,8 80,9 83,6 54,9 19,7 68,2 
чоловіки 68,9 46,8 90,5 90,8 85,6 73,7 24,7 75,0 

1 Жінки віком 15-54 роки, чоловіки – 15-59 років. 
Джерело: Державний комітет статистики України http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/Noviny/new_u.html 

 
Таблиця 9. Економічна активність населення за статтю у 2007 році (у середньому за 

період) 

  Одиниця виміру 
Все 

населення 
Жінки Чоловіки 

Економічно активне населення 
у віці 15-70 років 22322,3 10786,8 11535,5 

працездатного віку 
тис. осіб 

20606,2 9575,2 11031,0 
Рівень економічної 
активності населення    
у віці 15-70 років 62,6 57,1 68,9 

працездатного віку 

у % до населення відповідної 
вікової групи 

71,7 68,2 75,0 

Зайняте населення 
у віці 15-70 років 20904,7 10139,9 10764,8 

працездатного віку 
тис. осіб 

19189,5 8928,9 10260,6 
Рівень зайнятості 
населення    

у віці 15-70 років 58,7 53,7 64,3 

працездатного віку 

у % до населення відповідної 
вікової групи 

66,7 63,6 69,8 
Безробітне населення  
у віці 15-70 років 1417,6 646,9 770,7 
працездатного віку 

тис. осіб 
1416,7 646,3 770,4 

Рівень безробіття 
населення    

у віці 15-70 років 6,4 6,0 6,7 

працездатного віку 

у % до економічно активного 
населення відповідної вікової 

групи 
6,9 6,7 7,0 

Економічно неактивне населення  
у віці 15-70 років 13312,0 8099,5 5212,5 

працездатного віку 
тис. осіб 

8144,8 4468,2 3676,6 
Рівень економічної 
неактивності    
у віці 15-70 років 37,4 42,9 31,1 

працездатного віку 

у % до населення відповідної 
вікової групи 

28,3 31,8 25,0 
Джерело: Державний комітет статистики України, http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/Noviny/new_u.html 

 
 
Таблиця 10. Рівень економічної активності населення за статтю, віковими групами у 

2004-2006 рр. (у середньому за період, у % до загальної кількості населення відповідної вікової 
групи) 

у тому числі за віковими групами, років  Всього 
15–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60–70 

Працездатного віку1 

2004 р. 
Все населення 62,0 40,2 82,4 85,1 84,7 64,5 19,8 71,1 



жінки 57,6 37,0 75,3 81,4 83,1 58,7 17,7 68,6 
чоловіки 66,8 43,2 89,4 88,9 86,4 71,7 23,1 73,5 

2005 р. 
Все населення 62,2 40,2 81,4 84,2 84,3 64,8 22,9 70,9 
жінки 57,0 35,5 73,5 79,8 82,9 57,2 20,3 67,6 
чоловіки 67,9 44,7 89,2 88,8 85,9 74,2 26,7 74,1 

2006 р. 
Все населення 62,2 40,8 81,4 85,1 84,7 63,4 21,4 71,2 
Жінки 56,8 36,1 73,4 80,1 83,0 55,7 19,3 67,8 
чоловіки 68,2 45,4 89,3 90,3 86,6 72,9 24,6 74,5 

1 Жінки віком 1554 роки, чоловіки – 15-59 років. 
Джерело: Державний комітет статистики України, http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/Noviny/new_u.html 

 
Так, у 2006 році рівень економічної активності жінок у віці 15-7041 років 

складав 56,8% проти 68,2% у чоловіків Найвищий рівень зайнятості населення 
спостерігається серед осіб від 30 до 49 років, а найнижчий – у молоді 15–24 
років та осіб 60–70 років. 

Найбільший інтерес в цих даних представляють різниці в рівнях 
економічної активності жінок і чоловіків в окремих вікових групах в рамках 
працездатного періоду (жінки до 55 років і чоловіки до 60 років).  

Більш низький рівень економічної активності жінок у віці 15-24 
пов’язаний з тим, що на цей вік припадають періоди навчання та активний 
період народжувань серед жінок. Інша вікова група – жінки у віці від 50 до 59 
років. Як свідчить статистика, в цей період жінка стає найбільш 
неконкурентноздатною порівняно з чоловіками (55,7% у жінок проти 72,9%). 
Одним із пояснень, безумовно, є факт коротшого пенсійного віку жінок. Також 
показовим є розрив серед вікової групи, яка є найбільш працездатною – 25-29 
років, в цій групі він складає 16%.  

Статистичні дані свідчать про наявність певної тенденції до 
випереджувального зниження економічної активності працездатних жінок. 
Зараз вже можна говорити про сталість цієї тенденції, оскільки вона 
прослідковується, починаючи з 1990-х років. Це змушує ставити питання про 
ступінь, в якому ця тенденція зниження економічної активності жінок має 
добровільний чи примусовий характер, наскільки вона залежить не від 
особистих обставин, а від кон’юнктури попиту і пропозиції жіночої робочої 
сили на ринку праці, що погіршується, скорочення соціальної інфраструктури, 
вирослих обсягів неоплачуваної домашньої праці тощо. 

Слід також враховувати зростання зайнятості населення (і жінок, і 
чоловіків) у тіньовій економіці, яке ніде не реєструється, тим більше, що жінки 
завжди в змозі пояснити свою офіційну незайнятість сімейними обставинами.  

Все більшого розповсюдження набувають альтернативні звичній 
найманій праці види зайнятості – самозайнятість, тимчасова праця, праця в 
якості хатньої прислуги. Усі ці види праці випадають зі сфери дії традиційних 
систем соціального захисту. З розвитком системи соціального забезпечення і 
різних схем захисту робітників в нових умовах гнучкої й неформалізованої 
                                                
41 * Ці вікові межі для вивчення зайнятості обрані у відповідності з міжнародною практикою. 



праці, а також демографічних змін, вкрай важливо враховувати потреби 
робітниць-жінок у все більш «фемінізованих» заняттях та режимах праці.  

Розвиток самостійної зайнятості відбувався в основному за рахунок 
активізації трудових відносин у неформальному секторі економіки України. 
Кількість зайнятих у цьому секторі економіки у 2007 р. складала 4,7 млн. осіб, 
або 22,3% загальної кількості зайнятого населення віком 15-70 років. (табл. 
11). Крім цього, слід також враховувати зростання зайнятості жінок та 
чоловіків у тіньовій економіці, що досі ніде не реєструється офіційними 
органами, зокрема Державним комітетом статистики.  

 
Таблиця 11. Зайнятість населення у неформальному секторі економіки за статтю та 

віковими групами у 2007 році 

Всього 

У тому числі за віковими групами 
(років), у % до загальної кількості 
зайнятого населення відповідної 

вікової групи 
Працездатного 
віку¹, тис. осіб 

у % до 

Тис. 
осіб 

загальної 
кількості 
зайнятих 

відповідного 
періоду 

минулого року 15–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60–70  Все 
населення 4661,7 22,3 100,8 29,3 18,5 17,6 17,3 21,2 63,5 3737,5 
жінки 2263,7 22,3 100,6 29,9 17,5 16,3 15,8 23,2 68,2 1629,5 
чоловіки 2398,0 22,3 101,0 28,8 19,3 18,9 18,9 19,3 57,5 2108,0 

 Джерело: Статистично–аналітичний огляд стану ринку праці у 2007 році. Державний комітет статистики, 
http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/operativ/operativ2007/rp/pres-reliz/dop2007.htm 

 
 



2.5.3. Ґендерна структура попиту та пропозиції на ринку праці 
 
Недосконалість існуючих механізмів адаптації ринку праці перехідної економіки 

України до умов ринкової трансформації (з позицій формування ефективної структури 
зайнятості) відображає також існуюча структура попиту та пропозиції робочої сили.  

Динаміка обсягів пропозиції робочої сили визначається динамікою 
якісних та кількісних змін демографічних чинників розвитку трудового 
потенціалу суспільства. Окрім зменшення чисельності економічно активного 
населення, на динаміку попиту на робочу силу впливають також і несприятливі 
медико-демографічні тенденції, які істотно обмежують можливості кількісного 
збільшення пропозиції робочої сили на ринку праці та знижують її якість. 

Водночас необхідно враховувати якісні характеристики робочої сили, що 
суттєвим чином впливають на кількісний та якісний склад її пропозиції. Однак 
в умовах переходу до інноваційної моделі розвитку економіки навіть 
збереження достатньо високого освітнього рівня національної робочої сили 
(частка осіб з вищою освітою у складі економічно активного населення України 
у 2004 році становила 23,0%), не гарантує від поступово погіршення якісного 
складу робочої сили за умов відсутності систематичного оновлення отриманих 
знань.  

Доречно нагадати про існування досить серйозної проблеми, яка виникає 
внаслідок невідповідності сучасної системи підготовки кадрів потребам ринку 
праці. Сучасна система української освіти наразі практично не відповідає 
теперішнім потребам ринку і реальних секторів економіки. Екстенсивний 
розвиток сфери вищої освіти поглибив суперечності між ринком освітянських 
послуг, що постійно розширюється, і якістю отримуваної освіти. Сьогодні 
ринок праці не в змозі «переварити» більш ніж півмільйонну кількість 
випускників освітянських закладів, що мають приблизно однакові професійні 
компетенції.  

При тому, що частка жінок із вищою освітою і тих, які навчаються у 
вищих навчальних закладах, є високою, а відсоток жінок, які отримали вищу 
освіту, перевищує частку чоловіків,42 жінки серед обставин, що найбільше 
заважають їм у здійсненні успішної професійної кар’єри називають недостатній 
рівень освіти. До речі, брак освіти чоловіками усвідомлюється навіть сильніше, 
про це відповіли 54,8% чоловіків, проти 39,9% жінок. Недостатній рівень 
професіоналізму має другу рангову позицію.  

 
Таблиця 12. Відповіді на запитання, які з наведених обставин найбільше заважають 

жінкам та чоловікам здійснювати успішну професійну кар’єру (% до тих, хто відповів)43 
 Чоловіки Жінки  

Недостатній рівень освіти  54,8 39,9 
Недостатній рівень професіоналізму (досвід та знання) 59,4 46,5 
Упередження керівництва щодо висунення представників жінок на керівні 10,0 20,5 

                                                
42 Згідно даних Державного комітету статистики, на початок 2004/2005 навчального року дівчата становили 
49% загальної кількості учнів закладів середньої освіти, а серед студентів вищих навчальних закладів – 53%. 
Таким чином, вищою освітою було охоплено 53% жіночого і 47% чоловічого населення віком 18-22 роки. 
43 Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних проблем в українському суспільстві. – К.: Вид-
во ТОВ «ВАІТЕ», 2007. 



посади 
Велика конкуренція з боку колег-жінок 9,0 12,9 
Велика конкуренція з боку колег-чоловіків 29,6 18,4 
Невпевненість в своїх силах 25,1 24,4 
Упередження керівництва щодо висунення чоловіків на керівні посади 4,8 4,9 
Наявність сім’ї, дітей 7,8 41,1 
Перебування у декретній відпустці чи по догляду за дитиною 1,8 19,7 
Інше 1,7 1,2 

 
Доречно нагадати, що після отримання незалежності Україна обрала одну 

з найгірших можливих моделей трансформації суспільства. Замість 
цивілізованого розвитку відповідно до послідовної національної політики 
країна пішла шляхом первинного накопичення капіталу, притаманного «дикому 
капіталізму». На цьому етапі виник суспільний конфлікт між приватними 
інтересами нових фінансово-політичних груп і загальнонаціональними 
інтересами суспільства. В таких умовах виявились зайвими і якісна освіта, й 
тим більше фундаментальні науки, що забезпечують прогрес. Однією з причин 
цього є на сьогодні вже сформована суперечність між сферою вищої освіти й 
ринком праці. В перші роки незалежності на ринку праці сформувався попит 
переважно на представників сфери послуг, що не потребувало 
фундаментальних знань, а тільки знань предметної галузі й певного досвіду 
практичної роботи. Ця тенденція лишається домінуючою й на сьогодні. З 
огляду на це, стає зрозуміло, чому саме високоосвічені жінки становлять 
більшість серед безробітних і тих, хто перекваліфіковується, набуваючи більш 
низької кваліфікації для спрощення пошуків роботи.  

 
Таблиця 13. Динаміка попиту та пропозиції робочої сили в Україні у 2001-2004 рр. 

 2001 2002 2003 2004 
Кількість незайнятих громадян, які перебували на 
обліку, тис. осіб 

1 028,8. 1055,2. 1 003,7 998,9 

Потреба підприємств у працівниках на заміщення 
вільних робочих місць та вакантних посад, тис. осіб 

96,9. 123,9. 138,8. 166,5 

Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну 
посаду), осіб 

11. 9. 7. 6 

Джерело: Праця України 2004. – Держкомстат України, 2005. – с. 63; Праця України 2002. – Держкомстат України, 2003. – с. 
60 

 
Таблиця 14. Динаміка попиту та пропозиції робочої сили на зареєстрованому ринку праці 

(за професійними групами) у 2001-2004 рр., на кінець року 
 Кількість зареєстрованих 

громадян, не зайнятих трудовою 
діяльністю, тис. осіб 

Потреба підприємств у 
працівниках на заміщення вільних 
робочих місць, тис. осіб 

 
Всього 

028,8 003,7 
Законодавці, вищі 
державні службовці, 
керівники 53,9 54,9 4,7 6,7 
Професіонали 75,1 68,3 9,2 12,9 15,1 16,9 
Фахівці 124,7 118,9 9,0 12,2 13,8 15,3 
Технічні службовці 56,1 57,1 1,3 2,3 2,6 4,4 
Робітники сфери 127,2 137,4 4,8 6,8 7,5 9,9 



обслуговування та 
торгівлі 
Кваліфіковані 
робітники сільського 
та лісового 
господарств, 
риборозведення та 
рибальства 34,7 45,0 1,2 1,7 1,8 2,0 
Кваліфіковані 
робітники з 
інструментом 164,7 142,4 37,7 44,7 48,8 53,6 
Оператори та 
складальники 
устаткування та 
машин 187,8 183,8 22,3 27,9 30,4 38,0 
Найпростіші професії 173,4 215,9 6,7 8,7 10,8 16,1 
Особи без професії 31,2 31,6 – – – – 

Джерело: Праця України 2004. – Держкомстат України, 2005. – с. 62; Праця України 2002. – Держкомстат України, 2003. – с. 
59 

 
Таблиця 15. Попит на робочу силу за видами економічної діяльності (на 1 січня 2006, тис.) 

У тому числі  Потреба в 
працівниках 

Робочі 
місця 

Посади 
службовців 

Із загальної 
кількості жінки 

Всього 186,6 110,3 53,8 28,4 
Сільське господарство 10,4 5,9 1,6 1,3 
Рибне господарство 0,2 0,1 0,1 0,0 
Промисловість: 
– добувна 
– обробна 
– виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води 

65,8 
13,5 
47,0 
5,3 

52,3 
11,8 
36,1 
4,4 

6,9 
0,7 
5,6 
0,6 

9,4 
0,2 
8,9 
0,3 

Будівництво 17,4 13,5 1,9 0,8 
Торгівля 19,8 11,8 5,1 5,2 
Готелі та ресторани 1,9 1,5 0,2 0,7 
Транспорт і зв’язок 12,3 8,2 3,4 1,4 
Фінансова діяльність 4,7 0,2 4,4 1,0 
Операції з нерухомістю 15,5 7,1 3,9 2,0 
Державне управління 19,2 4,3 14,5 2,0 
Освіта 3,9 1,0 2,4 0,9 
Охорона здоров’я 9,8 1,8 7,5 2,9 
Послуги 5,7 2,6 1,9 0,8 

Джерело: Ринок праці України. Державний комітет статистики України, 2007 

 
Разом з тим, останнім часом спостерігалось збільшення обсягів потреби 

підприємств у працівниках, зумовлене наростанням позитивних тенденцій 
розвитку економіки та досягненням макроекономічної стабілізації протягом 
останніх років. Зокрема, кількість вільних робочих місць та вакантних посад, 
офіційно заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості України у 
жовтні 2005 р., порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшилася 
на 11,8% та досягла відмітки 218,1 тис. одиниць.  

У регіональному розрізі найбільше зростання потреби у працівниках за 
останні два роки часу спостерігалось у Чернігівській та Житомирській областях 



– майже у 1,5 рази. Водночас у Черкаській (на 19,9%), Сумській (на 15,5%), 
Рівненській (на 10,1%), Хмельницькій (на 6,0%) та Чернівецькій (на 3,4%) 
областях відбувалося зниження цього показника.44  

Аналіз динаміки попиту та пропозиції робочої сили на зареєстрованому 
ринку праці свідчить, що поруч із незначним скороченням чисельності 
незайнятого населення, яке перебувало на обліку Державної служби зайнятості 
України, відбувається збільшення обсягів потреби підприємств у працівниках 
для заміщення вільних робочих місць та вакантних посад. 

Зокрема, збільшення майже у півтора рази обсягів потреби підприємств у 
працівниках при одночасному зменшенні майже на 0,3% кількості незайнятих 
громадян, зареєстрованих у Державному центрі зайнятості, призвело до 
скорочення навантаження на одне вільне робоче місце з 11 осіб у 2001 році до 6 
осіб у 2004-му. Досить вагоме зростання обсягів потреби зумовлювалось не 
тільки збільшенням кількості підприємств, установ та організацій, що подали 
інформацію до Державного центру зайнятості про потребу в працівниках для 
заміщення вільних робочих місць (з 326,2 тис. одиниць у 2001 р. до 346,97 тис. 
одиниць у 2004 р., або на 6,4%). Поступове досягнення макроекономічної 
стабілізації, збільшення обсягів реалізації, що відзначались в цей період, 
дозволило збільшити масштаби виробництва, що також виступило важливим 
чинником зростання обсягів потреби підприємств у працівниках. 

При цьому аналіз динаміки попиту та пропозиції робочої сили за 
професійними групами свідчить про найбільш суттєве збільшення потреби у 
технічних службовцях (майже у 3.3 рази), представниках найпростіших 
професій (у 2.4 рази), робітниках сфери обслуговування та торгівлі (у 2.1 рази) 
як представниках професійних груп, що відзначаються, насамперед, 
уніфікованим характером змісту праці. Відносно слабкою динамікою 
відзначалися зміни потреби підприємств у кваліфікованих робітниках з 
інструментом (1.4 рази), керівниках (у 1.5 рази), що обумовлено специфічним 
характером попиту на представників цих професійних груп. 

В галузевому розрізі найвагомішою в структурі попиту на робочу силу за 
видами економічної діяльності продовжує залишатися потреба в працівниках 
обробної промисловості. Причому у загальній кількості вільних робочих місць 
та вакантних посад кожне четверте припадало на обробну промисловість, 
дев’яте – на будівництво, десяте – на оптову й роздрібну торгівлю, торгівлю 
транспортними засобами та послуги з ремонту.  

Трудомістка та енергомістка обробна промисловість з притаманними для 
неї повільними темпами структурної перебудови, продовжує орієнтуватися на 
відтворення потреби у низькокваліфікованих працівниках, представниках 
робітничих професій, підготовлених для роботи в умовах жорстко 
регламентованого виробництва. Потреба підприємств обробної промисловості у 
працівниках робітничих спеціальностей продовжує утримуватися на достатньо 
високому рівні – більше 80,9% від загального обсягу потреби в працівниках. 

                                                
44 Ринок праці у січні-вересні 2007 р. Статистичний огляд Державного комітету статистики України. – К. – 
2007. – С.5. 



Причому, в найближчій перспективі потреба в цій категорії працівників 
залишатиметься стабільною, оскільки монотонний характер праці, 
несприятливі умови праці, високий рівень виробничого травматизму, значні 
обсяги заборгованості з виплат заробітної плати будуть сприяти високому 
рівню плинності кадрів в обробній промисловості. 

Утримання достатньо стабільного попиту на працівників обробної 
промисловості, сфери операцій з нерухомістю, здавання під найм та послуг 
юридичним особам, транспорту та зв’язку обумовлюється, насамперед, 
високим рівнем плинності кадрів у цих сферах, а не динамізмом розвитку 
згаданих видів економічної діяльності. 

Натомість, сфери фінансової діяльності, освіти, колективних, 
громадських та особистих послуг характеризуються відносною стабільністю 
потреби в працівниках для заміщення вільних робочих місць, посад службовців. 
Це виступає результатом збереження високого рівня конкуренції між 
претендентами на заміщення обмеженої кількості вакантних робочих місць у 
межах даного сегменту ринку праці. За категоріями робочих місць 
навантаження зареєстрованого незайнятого населення на вільні робочі місця 
становило: для робітників – 3 особи; службовців – 4; на місця, що можуть бути 
укомплектовані працівниками, які не потребують спеціальної підготовки – 8, та 
працівників сільського господарства – 13 осіб. 

Загалом, проаналізувавши динаміку змін попиту та пропозиції робочої 
сили протягом останніх років, можливо зробити висновки про те, що 
зменшення обсягів пропозиції робочої сили обумовлене дією як об’єктивних, 
так і суб’єктивних демоекономічних чинників. Разом з тим, низька інвестиційна 
активність суб’єктів господарювання, яка обумовлює суттєве обмеження 
інвестиційних можливостей зростання попиту на робочу силу, призводить до 
збереження повільних темпів процесу оновлення виробництва, збереження 
значної кількості малоефективних низькооплачуваних робочих місць та 
обмеження можливостей зростання потреби підприємств у робочій силі 
високого рівня кваліфікації.  

 



2.5.4. Можливості працевлаштування 
 
За даними державного центру зайнятості активність жінок щодо пошуку 

роботи через державну службу зайнятості є вищою (56,0%), ніж серед 
чоловіків. У 2005 році послугами державної служби зайнятості скористалися 
1617,0 тис. жінок, з яких 531,0 тис. працевлаштовані, що становить половину 
від усіх працевлаштованих службою зайнятості. Протягом 1 півріччя 2006 року 
послугами державної служби зайнятості скористалися 981,6 тис. жінок, з яких 
272,3 тисяч працевлаштовані, або 49,0% від усіх працевлаштованих державною 
службою зайнятості.  

Згідно останніх досліджень, 51,8% жінок відзначають, що їм важко 
знайти роботу за їхньою кваліфікацію навіть без достатнього заробітку. Серед 
чоловіків такий відсоток складає – 47,9. 71,9% жінок і 74,8% чоловіків 
відзначали, що їм важко знайти роботу відповідної кваліфікації з достатнім 
заробітком. Лише 16,8% опитаних жінок і 25,6% чоловіків відповідали, що 
знайти роботу за відповідною кваліфікацією без достатнього заробітку – легко. 
45,1% жінок та 40,5% чоловіків відзначали, що для них важко знайти будь-яку 
роботу, знайти роботу з достатньою платнею важко для 61,6% опитаних (табл. 
16 – 19). Ці результати також є яскравим свідченням наявності суттєвого 
дисбалансу між попитом та пропозицією на ринку праці, а також – дисбалансу 
між існуючим кваліфікаційним рівнем чоловіків і жінок та потребою ринку 
праці. 

 
Таблиця 15. Розподіл відповідей на питання «Чи важко знайти роботу за Вашою 

кваліфікацію та достатнім заробітком» 
2002 2005 2006  

Чоловіки Жінки Разом Чоловіки Жінки Разом Чоловіки Жінки Разом 

Легко  3,6 2,4 2,9 5,2 3,3 4,1 6,9 3,2 4,9 
Важко 76,7 74,3 75,3 78,0 72,0 74,6 74,8 71,9 73,2 

Не знаю  19,7 23,4 21,8 16,9 24,7 21,2 18,3 24,9 21,9 
Джерело: Ґендерні стереотипи та ставлення громадськості до ґендерних проблем в українському суспільстві», 2007 

 
Таблиця 16. Розподіл відповідей на питання «Чи важко знайти роботу за Вашою 

кваліфікацію без достатнього заробітку» 
2002 2005 2006  

Чоловіки Жінки Разом Чоловіки Жінки Разом Чоловіки Жінки Разом 

Легко  17,9 10,7 13,9 25,8 18,4 21,7 25,6 16,8 20,7 
Важко 55,3 57,4 56,5 49,2 51,0 50,2 47,9 51,8 50,0 

Не знаю  26,8 31,9 29,6 25,0 30,6 28,1 26,5 31,5 29,2 
Джерело: Ґендерні стереотипи та ставлення громадськості до ґендерних проблем в українському суспільстві», 2007 

 
Таблиця 17. Розподіл відповідей на питання «Чи важко знайти будь яку роботу з 

достатньою платнею» 
2002 2005 2006  

Чоловіки Жінки Разом Чоловіки Жінки Разом Чоловіки Жінки Разом 

Легко  3,3 2,4 2,8 5,4 5,5 5,5 9,0 6,7 7,7 
Важко 67,2 66,6 66,9 66,0 61,7 63,6 61,3 61,8 61,6 

Не знаю  29,5 31,0 30,3 28,6 32,8 30,9 29,7 31,5 30,7 
Джерело: Ґендерні стереотипи та ставлення громадськості до ґендерних проблем в українському суспільстві», 2007 

 
Таблиця 18. Розподіл відповідей на питання «Чи важко знайти будь яку роботу» 



2002 2005 2006  
Чоловіки Жінки Разом Чоловіки Жінки Разом Чоловіки Жінки Разом 

Легко  16,6 11,8 13,9 32,8 21,6 26,6 34.8 28,4 31,3 
Важко 53,3 58,2 56,0 42,6 49,8 46,6 40,5 45,1 43,0 

Не знаю  30,1 30,1 30,1 24,5 28,6 26,8 24,7 26,5 25,7 
Джерело: Ґендерні стереотипи та ставлення громадськості до ґендерних проблем в українському суспільстві», 2007 

 
Таблиця 19. Працевлаштування незайнятого населення за видами економічної діяльності 

у 2005 році 
 Всього 

працевлаштовано 
Із загальної кількості 

жінки 
Всього 1049,8 531,0 
Сільське господарство 181,9 84,5 
Рибне господарство 2,3 0,5 
Промисловість 
– добувна 
– обробна 
– виробництво та розподілення 

електроенергії, газу та води 

312,2 
35,6 
244,9 
31.7 

123,8 
7,2 

103,2 
13,4 

Будівництво 48,8 12,2 
Торгівля 219,5 142,0 
Готелі та ресторани 17,4 13,9 
Транспорт і зв’язок 55,5 21,9 
Фінансова діяльність 8,9 6,9 
Операції з нерухомістю 34,9 17,8 
Державне управління 44,1 26,8 
Освіта 38,2 22,7 
Охорона здоров’я 47,6 36,0 
Послуги 38,5 22,0 

Джерело: Ринок праці України. Державний комітет статистики України, 2007 

 
Таблиця 20. Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за статтю у 

2006 році 
Січень Лютий Березень 

 працевлаштовано, 
тис. осіб 

рівень 
працевлаштування, 

%1 

працевлаштовано, 
тис. осіб 

рівень 
працевлаштування, 

%1 

працевлаштовано, 
тис. осіб 

рівень 
працевлаштування, 

%1 

Всього 55,0 5,2 70,9 6,5 90,4 8,2 
жінки 28,6 4,6 35,2 5,6 41,2 6,5 
чоловіки 26,4 6,1 35,7 7,8 49,2 10,6 

квітень травень червень 

 працевлаштовано, 
тис. осіб 

рівень 
працевлаштування, 

%1 

працевлаштовано, 
тис. осіб 

рівень 
працевлаштування, 

%1 

працевлаштовано, 
тис. осіб 

рівень 
працевлаштування, 

%1 

Всього 113,7 10,6 114,2 11,1 110,0 11,5 
жінки 52,4 8,4 56,6 9,4 57,5 10,2 
чоловіки 61,3 13,5 57,6 13,4 52,5 13,4 

липень серпень вересень 

 працевлаштовано, 
тис. осіб 

рівень 
працевлаштування, 

%1 

працевлаштовано, 
тис. осіб 

рівень 
працевлаштування, 

%1 

працевлаштовано, 
тис. осіб 

рівень 
працевлаштування, 

%1 

Всього 90,2 10,0 80,7 9,4 100,2 11,6 
жінки 44,4 8,3 39,9 7,7 54,8 10,4 
чоловіки 45,8 12,5 40,8 11,8 45,4 13,4 

 жовтень   



 працевлаштовано, 
тис. осіб 

рівень 
працевлаштування, 

%1 

працевлаштовано, 
тис. осіб 

рівень 
працевлаштування, 

%1 

працевлаштовано, 
тис. осіб 

рівень 
працевлаштування, 

%1 

Всього 107,8 12,5     
жінки 50,9 9,7     
чоловіки 56,9 16,8     

Джерело: Ринок праці України. Державний комітет статистики України, 2007 

 
Законом України «Про зайнятість населення» передбачено додаткові 

гарантії зайнятості окремим категоріям, які потребують соціального захисту і 
не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. До цієї категорії громадян 
відносяться жінки, які мають дітей віком до 6 років, одинокі матері, які мають 
дітей віком до 14 років або дітей-інвалідів. Гарантії забезпечуються шляхом 
встановлення квоти для бронювання на підприємствах, в установах і 
організаціях до 5 відсотків загальної кількості робочих місць. На 2006 рік для 
таких жінок заброньовано 18,9 тис. робочих місць, на які протягом 1 півріччя 
2006 року працевлаштовано 9 тис. жінок.  

 
Таблиця 21.Отримання підвищення по роботі 

 Всього 15–29 років 30–49 років 50–54 роки 

  жінки чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки 

Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Отримали підвищення по роботі 8,7 6,6 8,3 9,6 11,4 8,3 9,5 
Не отримали підвищення по роботі 91,3 93,4 91,7 90,4 88,6 91,7 90,5 

Джерело: Ринок праці України. Державний комітет статистики України, 2007 

 
У 2005 році з метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці 

до професійного навчання було залучено 117,6 тис. жінок (60,8% від загальної 
чисельності). Протягом січня-червня 2006 року 71 тис. жінок проходили 
професійне навчання. Професійна підготовка та перепідготовка здійснюється з 
568 професій та спеціальностей, що користуються попитом на ринку праці. 
Найбільшим попитом серед жінок користуються професії та спеціальності 
бухгалтера зі знанням міжнародних стандартів та сучасних комп’ютерних 
програм, секретаря керівника, кухаря, кондитера, перукаря, продавця, кравця 
тощо. Значна увага поділяється навчанню за професіями, що дозволяють 
незайнятим громадянам, особливо жінкам, реалізувати себе в сфері малого 
бізнесу шляхом самозайнятості, наприклад пошив одягу, перукарські послуги, 
тощо. 
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Рис. 3 Пропозиція робочої сили працездатного віку у 2007 році у % до економічно активного 
населення працездатного віку 

 
Але структурні деформації у підготовці кадрів (в напрямі зменшення 

обсягів підготовки фахівців технічних спеціальностей), що суттєво звужують 
можливості поліпшення якісного складу пропозиції робочої сили, можуть 
значно ускладнити перспективи збалансованого розвитку економіки. Зокрема, в 
останні роки суттєво зменшується пропозиція кваліфікованих представників 
робітничих професій: частка осіб з професійно-технічною освітою серед 
економічно активного населення зменшилася до 24%. Разом з тим, в структурі 
пропозиції некваліфікованої робочої сили також відбуваються зрушення: за 
даними обстеження економічної активності населення, близько третини 
економічно активних осіб не мають професійної освіти, в тому числі 7% не 
мають навіть повної загальної середньої освіти.45. 

У контексті ґендерного аналізу ринку праці заслуговує на увагу 
дослідження Human Rights Watch «Праця жінок: дискримінація стосовно жінок 
на українському ринку праці» (2003 р.). На думку експертів, «ринок праці в 
Україні відображає вкрай застарілі стереотипні уявлення про можливості 
жінок»46: українські жінки віком від 35 років частіше за чоловіків стикаються зі 
значними перешкодами під час працевлаштування «Більшість вакансій, 
розрахованих на жінок, – секретарки, доглядальниці та офіціантки – типово 
вважаються «підходящими» лише для молодих жінок та дівчат». 
Проаналізувавши пропозиції щодо трудових вакансій на вітчизняному ринку 
праці, автори дійшли висновку, що як «державні установи, так і приватні 
структури у своїх оголошеннях про наявні вакансії зазвичай віддають перевагу 
чоловікам перед жінками», а «вимоги до статі працівника висуваються в усіх 
галузях і категоріях зайнятості. І оголошення про робітничі вакансії, що 
передбачають фізичну працю, і оголошення про вакансії для менеджерів 
середньої та вищої ланки, зазвичай вимагають саме чоловіків-кандидатів». 
Проте, за підрахунками авторів дослідження, «у більшості оголошень, що 
шукають саме жінок, йдеться про вакансії у сфері надання послуг, такі як 
офіціантки та хатні робітниці, а також малооплачувана та підпорядкована 
робота за фахом – секретарки або бухгалтери»47. 

До подібних висновків можна дійти під час ознайомлення з результатами 
комплексного дослідження «Ґендерний розвиток в Україні. Реалії і 
перспективи» (2003 р.), проведеного Програмою розвитку ООН. Так, 
статистичні дані свідчать про те, що жінки представлені переважно в таких 
видах діяльності, як оптова і роздрібна торгівля, операції з нерухомим майном, 
сфера освіти та охорони здоров'я, фінансова діяльність, юридичні послуги і 
соціальне забезпечення. Але, за даними цього ж дослідження, рівень безробіття 

                                                
45 Економічна активність населення України 2004. Статистичний. збірник. – № 6-3-92/183 від 20.06.2003. – К.: 
Держкомстат України, 2005. – С.86. 
46 Дослідження Human Rights Watch «Праця жінок: дискримінація по відношенню до жінок на українському 
ринку праці» (2003). 
47 Дослідження Human Rights Watch «Праця жінок: дискримінація по відношенню до жінок на українському 
ринку праці» (2003). 



жінок із повною вищою освітою є трохи вищим порівняно із рівнем безробіття 
чоловіків цієї ж категорії. Водночас згідно з висновками, наведеними в 
дослідженні, «замість того, щоб рухатися в напрямі до ринку праці із вищим 
ступенем ґендерної рівності, в Україні спостерігається посилення професійної 
сегрегації».48  

Загалом умовною професійною територією чоловіків залишаються не 
стільки окремі професії, галузі й сфери господарської діяльності, скільки саме 
керівництво у широкому розумінні цього поняття. Керівні ролі в економіці, як і 
в політиці, сьогодні здебільшого відіграють українські чоловіки. Дослідники 
одностайні у висновку, що «кількісна перевага чоловіків дуже чітко 
виявляється, якщо розглянути ґендерний склад керівників підприємств і органів 
виконавчої влади».49 За даними Держкомстату (травень 2004 р.), загальна 
кількість жінок, які обіймають керівні посади, є незначною. Зокрема, на вищих 
управлінських посадах у промисловості жінки становлять 20,2%, у сільському 
господарстві – 9,5%. Водночас доволі «сегрегованою» територією, де 
переважну більшість ролей відіграють чоловіки, є вітчизняна політика. 

 

                                                
48 Дослідження «Ґендерний розвиток в Україні. Реалії і перспективи». – К., 2003. 
49 Там само. 



2.5.5. Безробіття 
 
Співвідношення кількості економічно активного населення (зайнятих і 

безробітних) до загальної чисельності населення – один із важливих показників 
стану зайнятості й ринку праці. В поєднанні з чисельністю працездатного 
населення він характеризує загальні масштаби пропозиції робочої сили. 

Високе безробіття зазвичай вважається неминучим наслідком переходу до 
ринку. Тверда кредитно-грошова політика й фінансова дисципліна 
встановлюють суворі бюджетні обмеження, що прискорює процес селекції 
нежиттєздатних фірм і реструктуризацію тих, що лишаються на ринку. Це 
призводить до масового вивільнення зайвих працівників, значна кількість яких 
стають безробітними. Однак всупереч всім підставам для подібного сценарію, 
при переході України до ринку безробіття виявилося значно меншим за обіцяні 
прогнози. Більше того, воно прийшло з запізненням і супроводжувалось 
невиплатами зарплати й неповною зайнятістю. 

Таким чином, очікування „обвального” зростання відкритого безробіття 
не підтвердилися всупереч катастрофічним прогнозам експертів уряду і його 
критиків, які виходили з неминучості різкого скорочення зайнятості й появи 
гігантської армії „зайвих людей” на рівні 25-50%. Реальний розвиток 
українського ринку праці спростував ці похмурі прогнози. Рівень відкритого 
безробіття, що встановився в українській економіці, виявився дуже помірним і 
набагато нижчим, ніж у більшості країн ЦСЄ.  

Серед населення працездатного віку рівень безробіття (за методологією 
МОП) знизився з 7,4% у 2006 р. до 6,9% у 2007р., причому більш суттєве 
зниження цього показника спостерігалося серед жінок, на відміну від чоловіків, 
та серед міського населення, порівняно з сільським. 

У даному випадку доречно буде згадати, що різкий стрибок відкритого 
безробіття абсолютно неминучим вважали й експерти міжнародних 
організацій.50 Однак всупереч тому, що цей прогноз не виправдався, про 
високий рівень безробіття багато говориться і на рівні вітчизняних експертів, а 
також уряду. Так, відповідно до Програми зайнятості населення на 1997-2000 
р., схваленої Кабінетом Міністрів України, унаслідок структурних перетворень, 
що почалися в економіці, ліквідації нерентабельних і збиткових підприємств, 
конверсії оборонного комплексу, чисельність вивільнених з галузей народного 
господарства повинна була досягти до 2000 р. 1.6 млн. осіб. При цьому для 
рівня офіційного безробіття прогнозувалося зростання з 2,33% наприкінці 1997 
р. до 6,9%.51  

Це, умовно кажучи, помилкове посилання і до сьогодні лежить в основі 
відповідної державної політики, одним із пріоритетів якої визнається боротьба 
з безробіттям. Однак специфіка українського ринку праці виявляється в іншому 
                                                
50 IMF, World Bank, OECD and EBRD. A Study of Soviet Economy. P., 1991, vol. 2; Див також: Clarke, S. Structural 
Adjustment without Mass Unemployment? Lessons from Russia. Working Paper 13 of the Institute for Comparative 
Labour Relations Research, Moscow and Centre for Comparative Labour Studies, University of Worwick, November 
1996, P.6. 
51 Програма зайнятості населення на 1997-2000 роки, схвалена Постановою Кабінету Міністрів України від 31 
грудня 1996 р., N 1591. 



феномені, а саме, після запуску програми радикальних реформ замість стрибка 
відкритого безробіття український уряд зіштовхнувся з колосальною 
ескалацією невиплат заробітної плати, яка ніким не прогнозувалася. 

В українській статистиці, як і в статистиці багатьох інших країн, 
використовуються два способи виміру безробіття. Перший – за кількістю 
зареєстрованих у службах зайнятості, другий – за результатами регулярних 
обстежень робочої сили, в яких статус безробітного визначається за критеріями 
Міжнародної організації праці (МОП). Відповідно розраховуються й 
публікуються два показники – зареєстрованого та загального (або 
„мопівського”) безробіття. Можливі розбіжності між ними пояснюються тим, 
що, по-перше, частина безробітних воліє вести пошук роботи самотужки, не 
стаючи на облік у державних службах зайнятості, і тим, по-друге, що особи, які 
працюють (переважно в неформальному секторі) чи представляють економічно 
неактивне населення, нерідко реєструються як безробітні задля отримання 
соціальних виплат.  

Офіційні статистичні дані та деякі міжнародні експерти відзначають, що, 
формально, рівень безробіття серед жінок та чоловіків є приблизно однаковим. 
Водночас більшість безробітних, офіційно зареєстрованих у місцевих центрах 
зайнятості, становлять жінки: 59% у Львівській області, 73.0% – у м. Львові та 
75,8% – у Києві. І уряд України, і міжнародні інституції (наприклад, Світовий 
банк), зауважують, що із закриттям непродуктивних підприємств жінки стали 
першими підпадати під скорочення, коли такі мали місце. До того ж найбільша 
кількість скорочень відбулася у низці галузей з високим рівнем зайнятості 
жінок, зокрема освіті та охороні здоров’я. Водночас при прийнятті на роботу 
працедавці віддають перевагу чоловікам.  
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Рис. 4 Безробіття серед економічно активного населення працездатного віку за статтю та 

місцем проживання у 2006–2007рр. у % до економічно активного населення працездатного віку 

 
Рівень зареєстрованого безробіття в середньому за 2007 р. склав 3,3% від 

економічно активного населення працездатного віку. Зазначений показник був 
вищим серед жінок (4,3%), порівняно з чоловіками (2,4%) та серед населення 
сільскої місцевості (5,7%), порівняно з міськими жителями (2,2%). 

На наш погляд,  незареєстроване безробіття переважно є так званим 
фрикційним безробіттям, переважно пов’язаним зі зміною місця роботи й 



пошуком кращих умов праці, а не з вимушеною втратою роботи. Про це 
свідчить факт, що майже половину незареєстрованних безробітних складає 
молодь до 25 років, рівень плинності серед якої дуже високий.  

В умовах дефіциту робочих місць жінки частіше програють у 
конкурентній боротьбі за місце на ринку праці. Серед працедавців продовжує 
існувати стереотип, що чоловіки є кращими працівниками. Так, у 2002 році 
жінки становили 64% офіційно зареєстрованих безробітних. Однак ці офіційні 
дані не є цілком достовірними, оскільки за даними обстеження 
домогосподарств, проведеними Держкомстатом, жінки успішно борються з 
безробіттям, погоджуючись на пониження свого соціального статусу, перехід 
на менш оплачувану роботу, роботу нижчої кваліфікації тощо.  

Водночас упродовж останніх років рівень безробіття за методологією 
МОП по Україні в цілому має постійну тенденцію до зниження. Так, він був 
нижчим, ніж у цілому по 25 країнах Європейського Союзу, а також порівняно з 
такими країнами, як Польща, Словаччина, Литва, Іспанія, Греція, Латвія, 
Франція, Німеччина, Естонія та Фінляндія.52 (рис. 4) 
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Рис. 4 Рівень безробіття населення (за методологією МОП) у країнах Євросоюзу (27 країн) 

та в Україні у 2007 році у % до економічно активного населення у віці 15 років і старше, для України 
– у віці 15-70 років 

Джерело: http://www.europa.eu.int/comm/eurostat (станом на 01.04.2008р.) 

 
Серед населення працездатного віку рівень безробіття за методологією 

МОП у 2004 році становив 9,2%, і був вищим серед чоловіків, порівняно з 
жінками та серед сільського населення, порівняно з міським. За віковими 
групами, як і в попередньому періоді, найвищий рівень безробіття 
спостерігався серед молоді 15–24 років. 

 
Таблиця 22. Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, віковими 

групами та місцем проживання у 2004-2006 рр. (у середньому за період, у % до кількості 
економічно активного населення відповідної вікової групи) 

У тому числі за віковими групами, років  Всього 
15–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60–70 

Працездатного 
віку1 

                                                
52 Ринок праці України за 2004 рік. Доповідь Міністерства праці та соціальної політики, 15 червня 2005 р. № 
9/1-1-21/214. 



2004 р. 

Все 
населення 8,6 15,7 9,3 8,4 7,9 6,1 0,6 9,2 

жінки 8,3 15,4 9,6 8,4 7,8 5,1 0,7 9,1 

чоловіки 8,9 15,9 9,0 8,3 7,9 7,1 0,6 9,3 

2005 р. 

Все 
населення 7,2 14,9 7,6 6,7 6,5 4,9 0,3 7,8 

жінки 6,8 14,4 7,7 6,7 6,5 4,0 0,2 7,7 

чоловіки 7,5 15,2 7,5 6,6 6,5 5,7 0,3 7,9 

2006 р. 

се 
населення 6,8 14,1 7,3 6,2 6,0 4,7 0,1 7,4 

жінки 6,6 15,3 7,2 6,2 6,1 3,7 - 7,4 

чоловіки 7,0 13,2 7,4 6,2 5,9 5,7 0,2 7,3 
1 Жінки віком 15-54 роки, чоловіки – 15-59 років. 
Джерело: Ринок праці України. Державний комітет статистики України, 2007 

 
Таблиця 23. Динаміка зареєстрованого безробіття за статтю (за даними Держкомстату 

України)  
9 місяців 2006 року 

 Все населення Жінки Чоловіки 
Чисельність безробітних, зареєстрованих в державній 
службі зайнятості, тис. осіб 

816,6 491,8 324,8 

Рівень зареєстрованого безробіття, у відсотках до: 
економічно активного населення працездатного віку 4,0 5,1 3,0 
населення працездатного віку 2,9 3,6 2,3 

9 місяців 2005 року 
 Все населення жінки чоловіки 

Чисельність безробітних, зареєстрованих в державній 
службі зайнятості, тис. осіб 

922,2 572,6 349,6 

Рівень зареєстрованого безробіття, у відсотках до: 
економічно активного населення працездатного віку 4,5 6,0 3,2 
населення працездатного віку 3,3 4,1 2,4 

Джерело: Ринок праці України. Державний комітет статистики України, 2007 

 
 
Таблиця 24. Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за статтю та віковими 

групами у 2007 році (в середньому за період, у % до кількості економічно активного населення 
відповідної вікової групи) 

У тому числі за віковими групами, років   Всього 
15–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60–70 

Працездатного віку1 

Все населення 6,4 12,5 6,9 5,8 5,7 4,7 0,0 6,9 
жінки 6,0 12,5 7,3 5,3 6,0 3,5 - 6,7 
чоловіки 6,7 12,4 6,6 6,2 5,4 5,8 0,1 7,0 

1 Жінки віком 15-54 роки, чоловіки – 15-59 років. 
Джерело: http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/operativ/operativ2006/rp/sz_br/sz_br_u/pnz_m_u2006.htm 

 
Таблиця 25. Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 

1999-2007рр. (на кінець звітного періоду; тис. осіб) 
За статтю Роки Всього 

жінки чоловіки 



1999 1174,5 729,6 444,9 
2000 1155,2 730,4 424,8 

2001 1008,1 645,6 362,5 
2002 1034,2 665,0 369,2 

2003 988,9 627,6 361,3 
2004 981,8 619,9 361,9 
2005 881,5 535,6 345,9 

2006 759,5 459,1 300,4 
2007 642,3 385,8 256,5 

Джерело: http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/operativ/operativ2006/rp/sz_br/sz_br_u/pnz_m_u2006.htm 

 
Таблиця 26. Кількість незайнятого населення, що перебувало на обліку в державній 

службі зайнятості, за статтю та професійними групами у 1999-2007рр. (на кінець звітного періоду; 
тис. осіб) 

За статтю  Всього 
жінки чоловіки 

1999 1204,6 744,3 460,3 
2000 1188,0 746,5 441,5 
2001 1028,8 655,7 373,1 
2002 1055,2 674,7 380,5 
2003 1003,7 635,1 368,6 
2004 998,9 628,0 370,9 
2005 903,5 545,7 357,8 
2006 780,9 468,3 312,6 
2007 660,3 393,7 266,6 
Джерело: http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/operativ/operativ2006/rp/sz_br/sz_br_u/pnz_m_u2006.htm 

 

Рівень безробіття населення працездатного віку, за методологією МОП, 
майже удвічі перевищував рівень зареєстрованого безробіття, розрахований 
щодо економічно активного населення працездатного віку. При цьому рівень 
безробіття варіювався за статтю та місцевістю: серед жінок він був більшим у 
1,4 рази, чоловіків – у 2,8 рази, міського населення – 2,5 рази, а серед сільського 
– в 1,3 рази. 

Серед вивільнених працівників кількість жінок майже вдвічі перевищує 
кількість чоловіків. При тому, що загальна кількість безробітних у цілому 
зменшується, кількість вивільнених жінок перевищує кількість чоловіків майже 
на 20% (табл. 27). 

 
Таблиця 27. Вивільнення працівників за видами економічної діяльності 

 2002 2003 2004 
 жінки чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки 

Всього 59,5 40,5 58,0 42,0 58,8 41,2 
За видами економічної діяльності 

Сільське господарство, мисливство та 
лісове господарство 

49,6 50,4 48,9 51,1 50,7 49,3 

Рибне господарство 45,9 54,1 42,3 57,7 35,4 64,6 
Промисловість 60,6 39,4 58,6 41,4 61,8 38,2 
Будівництво 44,9 55,1 46,5 53,5 50,1 49,9 
Оптова і роздрібна торгівля 71,3 28,7 71,4 28,6 70,9 29,1 
Готелі і ресторани 77,6 22,4 82,1 17,9 82,6 17,4 
Транспорт і зв’язок 51,2 48,8 50,8 49,2 51,7 48,3 



Фінансова діяльність 62,8 37,2 64,6 35,4 56,1 43,9 
Операції з нерухомістю 66,3 33,7 64,7 35,3 64,4 35,6 
Державне управління 63,5 36,5 57,1 42,9 48,4 51,6 
Освіта 77,9 22,1 79,0 21,0 70,7 29,3 
Охорона здоров’я та соціальна допомога 73,6 26,4 72,3 27,7 81,6 18,4 
Колективні, громадські та особисті 
послуги 

60,7 39,3 59,9 40,1 60,3 39,7 

Джерело: Ринок праці України. Державний комітет статистики України, 2007 

 
Прогнозна оцінка жіночої зайнятості та безробіття на найближчі роки 

носить вельми орієнтовний характер. Зараз економіка України впритул 
наблизилась до необхідності кардинальної реструктуризації галузей економіки 
і, відповідно, ринку праці. В разі впровадження політики реструктуризації, 
вкрай необхідної для підвищення конкурентоспроможності країни, можуть 
відбуватися масові процеси банкрутства неефективних підприємств та 
відповідно зростання безробіття.  

 



2.6. Ґендерна структура підприємництва 
 
Наявна статистика по підприємствам, власницями яких є жінки, доступна 

лише за даними обстеження, виконаного Київським Міжнародним Інститутом 
Соціології за дорученням Агентства міжнародного розвитку США 2000 р.53 За 
цими даними, в Україні існує близько 1,5 млн. підприємств, які належать 
жінкам. При цьому 93% таких підприємств – це підприємства з нульовою 
кількістю найманих працівників, або незалежні підприємства, а приблизно 98% 
всіх жіночих підприємств – це мікропідприємства з кількістю службовців, 
меншою ніж 10. 

Згадане дослідження показує відсутність істотних ґендерних 
розбіжностей при аналізі залежностей між розміром підприємства та типом 
його заснування. Більшість малих підприємств, і жіночих, і чоловічих – 
новостворені, а більшість середніх – відокремлені від великих чи 
приватизовані. Щодо видів діяльності жіночих підприємств, то єдина сфера 
діяльності, в якій їх у процентному відношенні більше, ніж чоловічих – це 
оптова й роздрібна торгівля (54%). В цій сфері діяльності найбільше приватних 
підприємців. Загалом, в середньому у підприємниць-жінок, незалежно від 
групи, працює менше найманих робітників, ніж у підприємців-чоловіків. Саме 
тому відносно велика питома вага жіночих підприємств у сферах, де не 
потрібна велика кількість працівників: у громадському харчуванні та 
ресторанному бізнесі (46%), сільському та лісовому господарстві (33.7%). При 
цьому 70% усіх малих жіночих підприємств і 30% середніх, знову ж таки, є 
підприємствами оптової й роздрібної торгівлі. Наступна велика група, 9% 
малих та 12% середніх жіночих підприємств, надають побутові послуги, 
займаються готельним бізнесом та сферою відпочинку. Поступово все 
підприємництво в Україні, і жіночі підприємства в першу чергу, набирає 
цивілізованих рис, наближається до ефективних суб’єктів ринкової економіки.  

Звичайно, наявність фахової освіти у жінок гарантує більше шансів 
створити успішне підприємство, адже воно вимагає розробки бізнес-плану, 
проведення фінансових розрахунків, ведення податкової звітності та ділової 
документації. Але при цьому, незважаючи на вищий порівняно з чоловіками 
рівень освіченості українських жінок, які потенційно можуть займатися 
підприємництвом, жінкам, які вирішили займатися бізнесом, все ж таки 
складніше розпочинати роботу власного підприємства через малий обсяг 
первинного капіталу, відсутність необхідних зв’язків у вищих ешелонах влади 
тощо, які набагато частіше є в чоловіків, які розпочинають свій бізнес.  

Розглянемо основні причини досі відносно низької участі жіночого 
населення у сфері бізнесу. В цій сфері існують проблеми, які стосуються 
підприємництва взагалі, так і проблеми жінок у підприємництві зокрема. 

У промисловості бізнесом займається 2% жінок. Найбільша група жінок-
підприємців – передпенсійного та пенсійного віку. Для них бізнес, – як 
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правило, дрібний, кустарний, – є просто засобом виживання. Появи 
висококваліфікованих, готових до сучасного ринку підприємниць слід 
очікувати серед молодшого покоління. 

За непрямими оцінками українських фахівців у галузі ґендерної політики, 
чоловіки контролюють близько 90–95% економічних ресурсів. Це виразно 
корелює з даними в інших країнах світу, де чоловіки контролюють 99% 
економічних ресурсів, а жінки – приблизно 1%.54 При цьому жінки виконують 
дві третини роботи й отримують одну третину заробітної плати.  
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Рис 5. Розподіл приватних підприємств за ґендерною структурою їх керівництва, % 

 
Як свідчать дослідження,55 загальна кількість приватних підприємств, 

контрольованих жінками, є утричі меншою, ніж підприємств, контрольованих 
чоловіками. Власник компанії або особа, якій належить контрольний пакет її 
акцій, визначає фінансову та соціальну стратегію цієї компанії, тому ґендерні 
відмінності відіграють важливу роль. Загалом дослідження засвідчують, що 
участь жінок у підприємницькій діяльності є недостатньою і що українське 
суспільство не використовує повною мірою їхнього потенціалу. Чоловіки не 
тільки контролюють втричі більше компаній, ніж жінки; при цьому існує 
залежність: чим більше підприємство, тим меншою є ймовірність, що його 
контролює жінка. Також соціологічні дослідження засвідчують існування 
особливостей сприйняття жінок, які займаються власним бізнесом у різних 
вікових групах. Найменш прийнятно до них ставляться чоловіки й жінки, 
старші 60 років. Найкраще ж ставлення до жінок, що займаються бізнесом, 
виявляють жінки 18-20 років.  

Жінки становлять 38% підприємців, які займаються індивідуальною 
діяльністю. Вони контролюють чверть малих підприємств (26%) і шосту 
частину середніх і великих підприємств (відповідно 15% і 14%). Стосовно ж 
концентрації підприємницької діяльності, то переважну більшість підприємств, 
що їх контролюють як чоловіки, так і жінки, становлять малі підприємства 
(57% жінок і 43% чоловіків).  
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Водночас значно більшу частку, порівняно з чоловіками, становлять 
жінки, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю (п’ята частина всіх 
жінок, які є підприємцями, порівняно з десятою частиною усіх чоловіків 
підприємців). Натомість чоловіки кількісно переважають серед власників 
середніх (21%, тоді як жінок – 14%) і великих підприємств (17% чоловіків і 
12% жінок).  

Також доречно відзначити, що громадська думка досі не одностайна у 
ставленні до розвитку приватного підприємництва в країні. Так, лише 16,6% 
жінок і 22,1% чоловіків цілком схвалюють розвиток приватного 
підприємництва. 36,4% жінок і 38,5% чоловіків – переважно схвалюють. Проте 
12% опитаних – переважно не схвалюють, а 8% взагалі ставляться негативно до 
розвитку приватного підприємництва.  

 
Таблиця 28. Ставлення до розвитку приватного підприємництва 

 2002 2003 2004 2005 2006 
 Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки 

Зовсім не 
схвалюю 

10,2 13,9 8,7 9,3 9,8 11,1 6,5 9,2 8,1 8,1 

Переважно не 
схвалюю 

11,0 10,3 10,1 12,0 10,3 14,6 8,3 12,8 12,8 12,0 

Важко 
сказати 

25,4 31,6 26,2 32,1 29,1 29,8 26,9 31,4 18,4 26,9 

Переважно 
схвалюю 

34,3 32,1 37,0 35,8 33,9 34,1 39,1 32,2 38,5 36,4 

Цілком 
схвалюю 

19,1 12,0 18,0 10,7 16,8 10,3 19,2 14,5 22,1 16,6 
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Рис. 6 Ґендерний розподіл компаній серед малих, середніх і великих підприємств.  

 
Отже в цілому можна стверджувати, що на сучасному ринку праці 

України існує помітний ґендерний дисбаланс, що виявляється в нерівному 
представництві жінок на керівних посадах, у їх концентрації в найменш 
престижних і відповідно малооплачуваних галузях економіки та сферах 
діяльності, нарешті, в значно нижчій порівняно з чоловіками оплаті праці в 



усіх без винятку галузях, включно з тими, що традиційно вважаються 
“жіночими” і в яких жінки складають переважну частину працюючих.  

По-перше, якщо держава хоче скористатися з переваг, які випливають з 
розвитку підприємництва, необхідно полегшити вхід до бізнесу. Для  
підтримки підприємництва потрібен чіткий механізм захисту права власності, 
принципи недоторканості майна підприємця, реальна свобода конкуренції, щоб 
підприємці відчули себе захищеними.  Якщо розглядати мале підприємництво 
як шлях до вирішення проблеми безробіття, необхідно ще зважити і на 
фінансову проблему, дозволивши в окремих випадках безкоштовне входження 
до бізнесу, відкладаючи оплату його вартості на державний кредит та 
пропонуючи податкові канікули в подальшому. Зокрема, комплекс цих заходів  
полегшив би шлях до підприємництва для жінок.  

По-друге, існує ще одна проблема загальнодержавної ваги – проблема 
доступу до кредитних ресурсів. Хоча гроші в економіці є, але кредитна 
політика в державі фактично не здійснюється, що має наслідком відсутність 
обігового капіталу. Більшість навіть функціонуючих жіночих підприємств 
позбавлені можливості зовнішнього фінансування. Практично неможливо 
отримати доступ до кредитних ресурсів на етапі створення власного 
підприємства. 

По-третє, 70% підприємців вважають існуючу систему оподаткування 
найбільшою перешкодою для зростання й розвитку. Ключовими проблемами 
системи оподаткування є високі податкові ставки, нестабільне законодавство та 
кількість податків.56 Звичайно, єдиним ковтком свіжого повітря для малого і 
середнього бізнесу є спрощена система оподаткування, але постійна напружена 
атмосфера щодо її подальшої долі не додає впевненості підприємцям, які 
тільки-но розпочали або починають підприємницьку діяльність. 

Більшість підприємців вважає, що державне регулювання 
підприємницької діяльності замість підтримки створює перешкоди для 
розвитку бізнесу. Тому потрібен зважений аналіз регуляторної політики уряду і 
визначення пріоритетів розвитку приватного сектора в Україні. Щодо жіночого 
підприємництва, то для досягнення ґендерної рівності державі додатково 
необхідно розробляти спеціальні програми та вибудувати систему пільг, які б 
надавали можливість жінкам на рівних з чоловіками працювати в 
конкурентному середовищі. Гарним прикладом можуть бути жіночі бізнес-
інкубатори, які фахівці вважають одним з найбільш ефективних інструментів 
підтримки малого підприємництва на початковому етапі його розвитку. Крім 
того, необхідно проводити роботу з подолання стереотипів традиційно 
патріархального суспільства шляхом відповідних просвітницьких заходів як 
для жінок, так і для чоловіків.  

                                                
56 Бізнес-середовище в Україні. Міжнародна фінансова корпорація. – К. – 2003.– 110 с. 



 
2.7. Ґендерна сегрегація ринку праці 
 
Нерідко одною з ознак європейських ринків праці називають ґендерні 

аспекти сегрегації ринку праці. Ґендерна сегрегація проявляється в 
асиметричному розподілі чоловіків та жінок у різних структурах: галузевих, 
професійних, посадових. Вона означає, що жінки та чоловіки зайняті в певному 
сенсі в різних секторах або на іншій договірній основі і на інших умовах. 
Традиційно виокремлюють горизонтальну та вертикальну сегрегацію. 
Горизонтальна сегрегація проявляється в різних професійних групах, а 
вертикальна – серед однієї і тієї ж професійної категорії. Галузеву й професійну 
сегрегацію можна вважати в такому випадку горизонтальною, а посадову – 
вертикальною сегрегацією. Статистичні дані дозволяють оцінити тільки 
галузеву та професійну сегрегацію за статтю.  

З точки зору ґендерного підходу ринок праці в Україні умовно ділиться 
на два сектори – жіночий та чоловічий (причому подібні моделі 
спостерігаються і в інших індустріальних країнах).57 Жіноча зайнятість 
сконцентрована в більш обмеженій кількості галузей порівняно з чоловічою.58 
Подібний розподіл визначається не стільки бажаннями самих жінок, а й 
актуальними соціально-економічними відносинами та політикою держави в 
цілому.  

Галузева сегрегація. У сфері зайнятості спостерігається висока 
концентрація жінок серед зайнятих у галузях невиробничої сфери – легкій, 
харчовій, медичній промисловості (від 57,4% у харчовій до 86,6% у сфері 
соціального забезпечення); велика частка жінок-робітниць на роботах, які не 
вимагають високої кваліфікації; жінки також переважають серед незайнятого 
працездатного населення (62,1%). До професій, в яких переважають за 
кількістю чоловіки належать водії, машиністи, гірники, металурги а також 
сфера машинобудування. Можна зробити висновок, що основною сферою 
жіночої зайнятості є сфера послуг. В ній зайнято майже 60% жінок, тоді як доля 
цього сектору в зайнятості чоловіків складає біля 30%. Розширення сектору 
послуг, що відбувалось останніми роками, стимулювало зростання зайнятості 
жінок, створювало робочі місця, попит на жіночу робочу силу, але водночас 
створювало умови для сегрегації на ринку праці.  

 
Таблиця 29. Розподіл чоловіків і жінок за секторами економіки (2005) 

 Чоловіки Жінки 
Промисловість 59,2 40,8 
Сільське господарство 64,2 35,8 
Лісове господарство 75,7 24,3 
Будівництво 71,7 28,3 
Транспорт 73,6 26,4 
Зв’язок 37,5 62,5 

                                                
57 Billing Y.D. and Alvesson M. Gender, Managers, and Organizations. В., NY: Walter de Gruyter, 1994. –P. 17-19. 
58 Мезенцева Е.Б. Профессиональная сегрегация по признаку пола // Теория и методология гендерных 
исследований. – М.: МЦГИ, 2001. 



Роздрібна торгівля 32,5 67,5 
Виробництво харчових продуктів 24,5 75,5 
Посередницькі послуги 60,5 39,5 
Матеріальне-технічне постачання 61,8 38,2 
Інформаційні послуги 43,8 56,3 
Житлове господарство 42,5 57,5 
Комунальне господарство 55,5 44,5 
Послуги 46,2 53,8 
Інше матеріальне виробництво 57,9  42,1 
Охорона здоров’я 15,4 84,6 
Спорт 47,4 52,6 
Соціальний захист 16,3 83,7 
Образотворче мистецтво 21,4 78,6 
Культура 33,9 66,1 
Наука 42,9 57,1 
Фінанси та банківська діяльність 22,5 77,5 
Державна служба 27,6 72,4 
Оборона 77,5 22,5 

 
Для більш детального аналізу використовуємо підхід, в якому галузі, де 

доля жінок менша за 33%, називаються «чоловічими», а ті, де доля жінок більш 
66% – «жіночими».59  

Не вдалося знайти статистичних даних щодо участі жінок на фінансових 
ринках, проте можна стверджувати, що тут, як і в інших сферах, жінки 
посідають переважно нижчі й середні позиції та практично не досягають рівня, 
де приймаються рішення. 

Жінки становлять значну частину зайнятих у маргінальній економічній 
діяльності, яка відбувається у своєрідних нішах, виниклих стихійно. Йдеться 
про неформальну зайнятість – торгівлю на стихійних ринках, «човникову» 
діяльність тощо. Жінки несуть на собі основний тягар соціальних втрат 
ринкових реформ і змушені розробляти альтернативні економічні стратегії.  

Головний висновок, який можна зробити з огляду на існуючий розподіл 
жінок та чоловіків за видами економічної діяльності й залежно від характеру та 
складності робіт, полягає в тому, що зниження потреб економіки в жіночих і 
чоловічих кадрах на різних етапах ринкових перетворень буде нерівномірним, 
оскільки ці перетворення по-різному впливатимуть на різні види діяльності.  

Оцінку загальної галузевої сегрегації за статтю дає індекс ґендерної 
сегрегації (ID, SR, WE и MM).60 В Україні індекс сегрегації складає майже 30% 

                                                
59 Існування «жіночих» та «чоловічих» професій підтверджують і соціологічні дослідження. На такий розподіл 
професій вказали 50,6% чоловіків і 50,5% жінок, отже можна сказати, що це уявлення притаманне в однаковій 
мірі чоловікам і жінкам. До думки, що «жіночих» та «чоловічих» професій не існує, пристають 34,7% чоловіків 
та 37,3% жінок, а вагаються з відповіддю 14,6% та 12,2% відповідно. Наявність стереотипів щодо існування 
окремих «чоловічих» і «жіночих» професій своїм вибором підкреслили 50,5% опитаних // Див. «Гендерні 
стереотипии та ставлення громадськості до гендерних проблем в українському суспільстві». – К.: „ВАІТЕ”, 
2007.  
60 Для розрахунків індексу сегрегації використовується методологія „Для расчетов индексов сегрегации МОП” -
Siltanen J., Jarman J., Blackburn R. Gender inequality in the labour market: occupational concentration and segregation. 
A manual on methodology. ILO, Geneva, 1995. Див. також: Рощин С.Ю. Гендерное равенство и расширение прав 
и возможностей женщин в России в Контексте целей развития тысячелетия. Рабочая группа ООН о поощрении 
равенства мужчин и женщин и расширения возможностей женщин http://www.owl.ru/rights/undp2003/3.htm; 



тільки за галузевою ознакою і, згідно деяких оцінок, є набагато вищим за 
професійним розподілом, де фактор рівня оплати праці має більше значення.  

Професійна сегрегація. Дані Державного комітету статистики не 
дозволяють провести оцінку професійної сегрегації. Тому для оцінки 
професійної сегрегації використаємо класифікацію видів діяльності за групами 
професій. Виокремлюють види діяльності військовослужбовців, керівників, 
спеціалістів з вищою освітою, зайнятих у сфері обслуговування, кваліфікованих 
сільгоспробітників і робітників рибної промисловості, промислових робітників, 
некваліфікованих робітників. Аналіз динаміки за декілька останніх років 
дозволив зробити висновок, що «чоловічими» професійними групами 
залишаються військовослужбовці (в цій групі концентрація жінок найнижча), 
кваліфіковані сільгоспробітники і робітники рибної промисловості; оператори 
та машиністи установок. Проте в цих професійних групах протягом останніх 
п’яти років спостерігались певні зміни. Так, кількість жінок у професійних 
групах військовослужбовців та промислових робітників дещо збільшилась, а в 
професійних групах кваліфікованих сільгоспробітників, навпаки, зменшилась.  

Професійні групи, які були й залишаються «жіночими», наступні: 
службовці з обслуговування клієнтів, професіонали з середньою освітою, 
зайняті в сфері обслуговування.  

Професійна ґендерна структура зайнятості в багатьох випадках 
кореспондує з галузевою структурою. Жінки більш зайняті не тільки в сфері 
послуг, але й займаються видами діяльності, в більшості пов’язаними з 
обслуговуванням. Також існує неявний розподіл між чоловічою та жіночою 
зайнятістю, особливо по кадровій вертикалі.  

Визначення сегрегації пов’язане з використанням класифікації професій. 
Системи класифікації професій самі відображають ґендерну нерівність на 
ринку праці, оскільки традиційно «чоловічі» галузі в промисловості визначені 
детально, а «жіночі» галузі, наприклад, охорона здоров’я або опіка, 
сконцентровані в дуже широкі категорії, які фактично охоплюють багато 
різних професій.  

Усунення сегрегації вважається головним завданням стратегії трудової 
зайнятості. Зменшення ґендерної сегрегації потребує розробки та застосування 
широкомасштабних заходів, які охоплюють зміни як у змісті праці, так і в її 
організації, зокрема в галузях, де традиційно переважають чоловіки або жінки. 

                                                                                                                                                            
Roshchin S.Y. Gender equality and extension of women rights in Russia within millennium development goals UN 
Gender Theme Group, September, 2003 



2.8. Ґендерні розбіжності в доходах  
 
Соціальна дискримінація жінок проявляється в отриманні доходів, 

зокрема в заробітній платі. Аналіз зайнятості, заснований на трьох показниках – 
статус, галузь і доход – свідчить, що порівняно з чоловіками жінки значно 
рідше отримують стабільне робоче місце з високою заробітною платнею. Жінок 
також більше в неформальній економіці, а цей вид зайнятості, як правило, 
знаходиться поза рамками правового регулювання, практично не забезпечений 
механізмами соціального захисту і має високий ступінь плинності. 
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Рис. 7 Ґендерна диференціація оплати праці 2000-2005 роки 
Джерело: Державний комітет статистики України http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/Noviny/new_u.html 

 
Середня заробітна плата жінок в Україні стабільно становить близько 

70% аналога чоловіків.  
Згідно аналізу Інституту демографії чинники ґендерної нерівності в 

оплаті праці доволі різноманітні та мають різну природу, зокрема 
економічну, соціальну, психологічну, а також законодавчу. Безперечно, 
виконання репродуктивних функцій, відсутність розвиненої соціальної 
інфраструктури значною мірою перешкоджає можливостям саме жінок на 
рівних із чоловіками успішно реалізувати кар’єру. 

Дані Державного комітету статистики свідчать про те, що 
диференціація ґендерних розбіжностей оплати праці за видами економічної 
діяльності є невеликою – розмах варіації становить 35% середнього по 
країні рівня. 

 
Таблиця 30. Ґендерні співвідношення за видами економічної діяльності, 2006 рік, % 

 За чисельністю 
зайнятих 

За рівнем 
оплати праці 

Середня заробітна 
плата, грн. 

Всього 112,0 70,9 806,19 
Сільське господарство та пов’язані з ним 
послуги 56,2 90,5 414,97 
Лісове господарство та пов’язані з ним 
послуги 22,4 90,2 667,61 
Рибне господарство 23,3 87,2 498,98 
Промисловість 66,9 66,2 966,59 
Будівництво 27,2 79,1 894,03 
Оптова і роздрібна торгівля 106,2 75,7 713,18 
Готелі та ресторани 278,8 74,5 566,5 
Транспорт та зв’язок 71,2 74,1 1057,49 



Фінансова діяльність 215,6 65,7 1553,33 
Операції з нерухомістю, здавання під 
найм та послуги юридичним особам 101,0 84,8 899,99 
Державне управління 207,4 76,4 1086,69 
Освіта 326,3 81,5 640,63 
Охорона здоров’я та соціальна допомога 473,7 85,8 517,12 
Колективні, громадські та особисті 
послуги 165,7 66,3 619,56 

Джерело: Державний комітет статистики України http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/Noviny/new_u.html 

 
Аналіз ґендерного розриву в заробітній платі показує, що професійна 

сегрегація вносить стійкий вклад до різниці у заробітках. Водночас аналіз 
індексів сегрегації показує, що її рівень залишається в цілому достатньо 
стабільним. Можливо припустити, що збільшення ґендерного розриву в 
заробітній платі відбувається за рахунок виростання відмінностей в середніх 
рівнях оплати праці в «чоловічих» та «жіночих» видах зайнятості. Тобто 
«чоловічі» види діяльності здебільшого стають більш високоприбутковими, а 
«жіночі» – низькоприбутковими. При цьому слід враховувати, що навіть у 
«жіночих» видах діяльності чоловіки займають більш високі посадові позиції. 
Це означає, що як тільки галузь або професія в силу причин, пов’язаних із 
сприятливою економічною кон’юнктурою стає високодохідною, саме туди 
переспрямовується потік чоловічої робочої сили.  

Водночас результати аналізу свідчать про прямий зв’язок між середнім 
рівнем оплати праці в галузі та ступенем ґендерної нерівності у ній. Так, 
найбільшою є нерівність в оплаті праці фінансистів, де середня зарплата 
дорівнює 1553 грн. (а середня заробітна плата жінок становить 65,7% зарплати 
чоловіків); найнижчою – в сільському господарстві (середня заробітна плата 
жінок складає 90,5% чоловіків), працівники якого отримують в середньому 415 
грн. на місяць. 
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Рис. 8 Ґендерна диференціація середньої заробітної плати за видами економічної діяльності 

 
Ситуація в промисловості, де ґендерна нерівність в оплаті праці є однією 

з найвищих в країні (середнє співвідношення становить 66,2%), цілком подібна, 
хоча відмінності за видами промислової діяльності майже удвічі вищі, ніж за 
видами економічної діяльності (розмах варіації становить 67,5% середнього 
рівня).  

Найвищими є ґендерні розбіжності в оплаті праці працівників, зайнятих 
видобуванням енергетичних матеріалів. Найменші вони у текстильній 
промисловості, де жінок працює в 4 рази більше, ніж чоловіків, та доволі 
„чоловічому” виробництві деревини та виробів з деревини. В цілому, ґендерна 
нерівність є значно вищою у галузях із високим середнім рівнем оплати праці.  

 
Таблиця 31. Ґендерні співвідношення за видами промислової діяльності, 2005 р., % 

 За чисельністю 
зайнятих 

За рівнем 
оплати праці 

Середня заробітна 
плата, грн. 

Промисловість 66,9 66,2 969,59 
Добувна промисловість 37,1 50,7 1245,78 
Видобування енергетичних 
матеріалів 35,8 43 1245,43 
Видобування неенергетичних 
матеріалів 40,4 69,8 1246,63 
Обробна промисловість 77,1 69,7 905,05 
Харчова промисловість  106,8 80,8 779,74 
Текстильна промисловість 395,3 87,7 522,85 
Виробництво шкіри та шкіряного 
взуття 170,9 82,1 552,78 
Виробництво деревини та виробів з 
деревини 40,2 86,8 706,98 



Целюлозно-паперова промисловість, 
видавнича справа 97,0 77 997,51 
Виробництво коксу, продуктів 
нафтопереробки 53,1 73,9 1470,39 
Хімічне виробництво 84,5 74,8 1011,96 
Виробництво гумових та 
пластмасових виробів 65,3 76,5 813,98 
Виробництво інших неметалевих 
мінеральних виробів 61,6 74,8 824,33 
Металургія та оброблення металу 54,5 66,4 1287,24 
Виробництво машин та устаткування 58,0 71,5 831,77 
Виробництво електричного та 
електронного устаткування  86,6 72,6 736,99 
Виробництво транспортного 
устаткування 61,6 71,7 864,05 
Інше виробництво 51,4 84,9 703,83 
Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води 59,9 77,4 968,99 

Джерело: Розраховано за даними Обстеження умов життя домогосподарств України, Держкомстат України, 2005 рік. 

 
 
Таблиця 32. Ґендерна диференціація доходів населення в 2005 році, грн. 

 Чоловіки Жінки Співвідношення, % 
Оплата праці (після сплати податків та зборів) 459,8 292,0 63,5 
Доход від підприємницької діяльності 20,9 5,3 25,4 
Доход від самостійної трудової діяльності 43,7 13,6 31,1 
Пенсії 49,6 25,5 51,4 
Стипендії 2,2 2,5 113,6 
Допомоги по безробіттю 1,9 3,0 157,9 
Інші доходи 1,0 0,1 10,0 

Джерело: Розраховано за даними Обстеження умов життя домогосподарств України, Держкомстат України, 2005 рік. 

 

В цілому ґендерна нерівність за доходами є вищою, ніж за заробітною 
платою, головними чинниками є нерівність у доходах від підприємництва та від 
самостійної трудової діяльності. 
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Рис. 9 Ґендерна диференціація доходів 
 



Висновки та рекомендації 
 
Довготермінова соціально-економічна політика має включати цілі 

усунення ґендерної нерівності, забезпечення рівних прав та відповідальності 
чоловіків та жінок на виробництві, гарантування жінкам та чоловікам рівного 
доступу до прийняття економічних рішень, ліквідацію соціальних перепон, що 
ставлять жінку в неконкурентне становище в економічній галузі. 

Такі цілі мають бути поставлені в рамках довгострокової соціально-
економічної політики держави. 

Стратегічними напрямками ґендерно-паритетної державної політики в 
соціально-економічній сфері мають бути ґендерно-орієнтовані бюджетна 
політика; соціальна політика, концепція регулювання ринку праці та зайнятості. 

В галузі бюджетної політики необхідно: 
• Переосмислити бюджетну політику, змінивши традиційні підходи 

до формування бюджетів всіх рівнів та уводячи ґендерне 
бюджетування. Приймати ініціативи по формуванню бюджетів з 
урахуванням ґендерних аспектів на національному та обласному 
рівнях. 

• Систематично враховувати питання ґендерної рівності у 
бюджетних асигнуваннях уряду та витратах державного сектору.  

• Вивчити можливості використання інноваційних джерел 
фінансування, зокрема партнерських структур та фондів 
приватного сектору.  

• Вивчити та враховувати, при формуванні бюджету, конкретні 
співвідношення доходів та витрат по різним групам населення 
задля коректнішої оцінки ефективності використання економічних 
ресурсів та їх планування. 

• Інтегрувати ґендерну складову в систему державного соціально-
економічного аналізу. Зокрема розробити систему мінімально 
необхідних ґендерних показників, які мають бути включені та 
використовуватись в системі державного управління та 
формування бюджету в першу чергу.  

 
На ринку праці та в галузі державної політики зайнятості необхідно: 

• Сформулювати цілісну концепцію політики на ринку праці, яка 
дозволила б уникнути поширеного на сьогодні недовикористання 
трудового потенціалу, в тому числі й у ґендерному розрізі, та 
суперечностей поміж відносно високим освітнім і професійно-
кваліфікаційним потенціалом жінок і чоловіків та структурою 
господарства.  

• Розробляти та застосовувати превентивні заходи щодо якості 
національної робочої сили, спрямовані на усунення інституційних 
суперечностей вітчизняного ринку праці.  



• Вивчити причини існування ґендерних розривів у оплаті праці 
жінок та чоловіків і розробити план дій по їх скороченню.  

• Розширити практику формування державного замовлення на 
підготовку фахівців вищими та спеціальними учбовими закладами, 
з урахуванням прогнозів потреб галузей народного господарства, 
здійснення відповідної професійної перепідготовки, заохочення 
децентралізованого фінансування підвищення кваліфікації 
працівників з урахуванням ґендерного підходу.  

• Реформувати систему професійно-технічної освіти задля кращої 
спроможності оперативно реагувати на зміни в кон’юнктурі ринку 
праці з урахуванням принципу ґендерної рівності. Посилити увагу 
до професійної підготовки та перепідготовки зайнятої робочої сили 
та безробітних з урахуванням ґендерного підходу.  

• Впроваджувати гнучкі форми зайнятості з метою вирішення 
проблем безробіття жінок та чоловіків, пошуку нових джерел 
робочої сили та оптимізації її використання з урахуванням 
ґендерного підходу. 

• У формуванні державної політики зайнятості враховувати 
принципи дотримання ґендерної рівності. Як одні з пріоритетних 
завдань такої політики розглядати підвищення 
конкурентоспроможності жіночих трудових ресурсів та їх 
прискорену адаптацію до нових економічних відносин. 

• Розробляти та втілювати програми субсидування робочих місць, 
сприяння розвитку нестандартних режимів зайнятості, 
підприємництва та само зайнятості для обох ґендерних груп, 
виходячи з диференційованого підходу, з урахуванням вікового, 
освітнього, професійного рівня, місця проживання, рівня 
матеріального забезпечення. 

 
В галузі соціальної політики необхідно: 

• Інтегрувати завдання соціальної політики в макроекономічну 
стратегію держави. 

• Стратегічно переосмислити роль та функції соціальної політики 
задля забезпечення системності та послідовності дій у 
реформуванні соціальної сфери, сприяння її переходу від 
екстенсивної моделі механічного збільшення соціальних видатків 
до адресності надання соціальних допомог.  

• Розробити систему дієвих кроків із впровадження ґендерної 
рівності в системі соціального захисту та соціального розвитку. 
Розпочати перегляд системи соціального захисту та розробити план 
із її реструктуризації.  

• Розробити чіткі механізми контролю та відповідальності 
центральних органів виконавчої влади та Уряду з метою 
запобігання традиційному недофінансуванню бюджетних видатків, 



в тому числі соціальних програм та закріпити їх на законодавчому 
рівні. 

• При розробці ґендерної складової соціальної політики залучати та 
застосовувати неекономічні засоби регулювання, здійснювати 
системну розробку низки заходів, спрямованих на поєднання 
оплачуваної праці й домашніх обов’язків. 

 



3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В СІМЕЙНИХ 
ВІДНОСИНАХ  

 
3.1. Ґендерні аспекти сімейного законодавства України 
 
Сімейні відносини в Україні регулюються «Сімейним кодексом України», 

прийнятим Верховною Радою України 10 січня 2002 року (набув чинності з 1 
січня 2004 р.). Стаття 3 Кодексу визначає сім’ю як таку, що „створюється на 
підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших 
підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним 
засадам суспільства”.61 

З точки зору ґендерної рівності Сімейний кодекс України можна 
схарактеризувати як прогресивний та доволі демократичний: він ліквідує 
юридичні підстави для дискримінації жінок і чоловіків у сфері сімейного, 
приватного життя. Вже у статті 1 вказується, що Кодекс регулює сімейні 
відносини з метою їх побудови «на паритетних засадах, на почуттях взаємної 
любові і поваги, взаємодопомоги і підтримки», а Стаття 7 прямо визначає, що 
«жінка та чоловік мають рівні права і обов`язки у сімейних відносинах, шлюбі 
та сім`ї».  

Згідно з ним, встановлюються рівні права жінки та чоловіка у виборі 
прізвища, яким вона або він користуватимуться, перебуваючи у шлюбі (Ст. 35 
Сімейного кодексу України), вказується, що «наречені мають право обрати 
прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя або надалі іменуватися 
дошлюбними прізвищами». Сімейний Кодекс прямо вказує, що „всі 
найважливіші питання життя сім`ї мають вирішуватися подружжям спільно, на 
засадах рівності”. Дружина чи чоловік мають право чинити опір їх усуненню 
від прийняття рішень із забезпечення життєдіяльності сім`ї (Ст. 54, п.2). Таким 
чином, хоч і не прямо, вказується, що влада прийняття рішень не повинна 
належати виключно одному із членів подружжя. 

Українське сімейне законодавство займає цілком прогресивну позицію і в 
питанні, хто має матеріально забезпечувати сім`ю. Всупереч досі доволі 
поширеній у нашому суспільстві думці, що це функція передовсім чоловіка, в 
п.4 Статті 55 Кодексу вказано, що „дружина та чоловік зобов`язані спільно 
дбати про матеріальне забезпечення сім`ї”. Таким чином, проголошуючи 
рівність членів подружжя у процесах прийняття найважливіших для життя 
родини рішень, а також наполягаючи на тому, що і жінка, як і чоловік, повинна 
дбати про матеріальне забезпечення родини, українське сімейне законодавство 
фактично декларує як легітимну партнерську сім`ю. 

Важливе значення з точки зору свободи особистості та прав людини має 
новий для українського сімейного законодавства п.4 Статті 56, який вказує, що 
“примушування до припинення шлюбних відносин, примушування до їх 
збереження, в тому числі примушування до статевого зв`язку за допомогою 
фізичного або психічного насильства, є порушенням права дружини, чоловіка 
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на свободу та особисту недоторканність і може мати наслідки, встановлені 
законом”. Таким чином, примушування до статевих відносин жінки, 
здійснюване з боку її чоловіка, розглядається як цілком протиправне дійство, 
без виправдання на підставі, що подібні дії здійснюються у шлюбі. 

Дуже важливою щодо дотримання принципу ґендерної рівності має 
Стаття 60, якою передбачено, що „майно, набуте подружжям за час шлюбу, 
належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно 
від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення 
домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного 
заробітку (доходу)”. Хоч і непрямо, але дана стаття визнає домашню працю 
жінки та її догляд за дітьми, які формально є неоплачуваними, такими, що 
мають вартість на ринку праці, і, таким чином, внесок жінки в матеріальний 
добробут родини. 

У разі поділу майна, що є об`єктом права спільної сумісної власності 
подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не 
визначено домовленістю поміж ними або шлюбним договором (Ст. 70, п. 1), що 
з погляду дотримання ґендерної рівності є цілком справедливим. 

Сприятливою для жінок є та особливість чинного нині Сімейного 
кодексу, що при розподілі майна, як і в багатьох інших питаннях, закон 
фактично не робить розрізнення між проживанням однією сім`єю без офіційної 
реєстрації шлюбу та офіційно оформленим шлюбом. Так, згідно п.1 Статті 74, 
«якщо жінка та чоловік проживають однією сім`єю, але не перебувають у 
шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час 
спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо 
інше не встановлено письмовим договором між ними». Таким чином, на 
відміну від попереднього законодавства, Кодекс визначає сім`ю як жінку та 
чоловіка, які живуть разом, незалежно від їх офіційного статусу, тобто ним 
передбачений захист такої доволі поширеної форми сімейного життя, як сім‘я 
без офіційної реєстрації в органах РАГСу. Такий захист означає, зокрема, 
визнання права обох сторін на майно, придбане протягом їх спільного життя, а 
також, за певних умов, право на отримання аліментів. 

Справедливою та гуманною з погляду взаємовідносин статей є Стаття 75, 
яка встановлює право на утримання (аліменти) того з подружжя, хто є 
непрацездатним та потребує матеріальної допомоги, за умови, що другий із 
подружжя цю матеріальну допомогу може надавати. Це положення діє не 
тільки на час існування шлюбу, але й протягом одного року від дня розірвання 
шлюбних відносин. 

Окремо регулюється не тільки право жінки на утримання (аліменти) під 
час вагітності та у разі проживання з нею дитини (Ст. 84), але й право чоловіка 
на таке утримання у разі проживання дитини з ним (Ст. 86). Тим самим закон 
гарантує права не тільки жінок, але й чоловіків у разі, коли вони одноосібно 
виховують дитину. Таке утримання може тривати протягом 3-х років. 

Як відзначалось вище, сучасне українське сімейне законодавство 
фактично розглядає тривале проживання чоловіка й жінки однією сім`єю як 
зареєстрований шлюб, урівнюючи його з зареєстрованим у правовому сенсі. 



Тому Статтею 91 передбачається, що «якщо жінка та чоловік, які не 
перебувають у шлюбі між собою, тривалий час проживали однією сім`єю, той із 
них, хто став непрацездатним під час спільного проживання, має право на 
утримання відповідно до статті 76 цього Кодексу».  

Інноваційною для українського законодавства є Стаття 119, у якій 
викладено можливість юридично оформленого режиму окремого проживання 
подружжя. У п.1 цієї статті «за заявою подружжя або позовом одного з них суд 
може постановити рішення про встановлення для подружжя режиму окремого 
проживання у разі неможливості чи небажання дружини і (або) чоловіка 
проживати спільно». При цьому режим окремого проживання припиняється у 
разі поновлення сімейних відносин або за рішенням суду на підставі заяви 
одного з членів подружжя. Але в разі його встановлення набуте в майбутньому 
дружиною та чоловіком майно не вважатиметься набутим у шлюбі; також 
дитина, народжена дружиною після десяти місяців з часу встановлення режиму 
окремого проживання, не вважається такою, що походить від її чоловіка (Ст. 
120, п.1 та п.2). Цим захищаються права чоловіка на достовірне батьківство, а 
головне, шлюб стає більш гнучкою інституцією, що вбудовується в обставини 
життя родини, значно ускладнені в наш час, коли заради заробітку членам сім`ї 
іноді треба жити й працювати далеко від дому. 

Слід відзначити, що Сімейне законодавство України також спрямоване на 
захист прав чоловіка у разі, коли він є біологічним батьком дитини, хоч на 
момент зачаття чи народження дитини жінка перебувала в офіційному шлюбі з 
іншим чоловіком (Ст. 129). В такому випадку він має право пред`явити позов 
про визнання свого батьківства до офіційного чоловіка цієї жінки через судову 
процедуру. Таким чином, українське законодавство намагається дотримуватися 
балансу інтересів як жінок, так і чоловіків. 

Окрім рівних прав, які, згідно Сімейного кодексу, мають і чоловік, і 
жінка, вони мають і рівні обов`язки. Так, «мати, батько мають рівні права та 
обов`язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між 
собою (Ст. 141, п.1). Пункт 2 цієї ж статті наполягає, що «розірвання шлюбу 
між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав 
і не звільняє від обов`язків щодо дитини». Практика повсякденного життя 
свідчить, що після розлучення дитина або діти частіше залишаються жити з 
матір’ю. Однак цей факт не позбавляє батька обов’язків із виховання його 
дитини. Водночас закон зміцнює і права батьків, гарантуючи чоловікам після 
розлучення право проводити час зі своїми дітьми (Ст. 153). 

Відомо, що й у наш час у багатьох країнах світу прізвище дитини 
визначається по батькові. Українське сімейне законодавство делегує вирішення 
цього питання самій подружній парі: дитина може мати як материнське, так і 
батьківське прізвище. «Якщо мати, батько мають різні прізвища, прізвище 
дитини визначається за їхньою згодою» (Ст. 145, п. 1). Таким чином, жінка має 
рівні права з чоловіком у вирішенні цього питання. 

Інноваційним і прогресивним для українського сімейного законодавства є 
введення такої можливої юридичної процедури, як укладення подружжям 
шлюбного договору, котрим регулюються майнові відносини поміж ним (Ст. 



93). Слід відзначити, що шлюбний договір не передбачає і «не може 
регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між 
ними та дітьми» (Ст. 93, п. 1).  

В цілому, Сімейний кодекс України відповідає принципам, на яких 
будується ґендерна рівність прав та обов`язків у сім`ї та суспільстві. Однак 
деякі його статті є суперечливими з погляду дотримання принципу ґендерної 
рівності. Зокрема це стосується ґендерно справедливого й рівного розподілу 
домашньої праці у родині. Так, у п.1 Статті 54 досить нечітко вказано, що 
«дружина, чоловік мають право розподілити між собою обов`язки в сім`ї». 
Очевидно, в цій статті слід було б вказати «на засадах рівності», оскільки  
законодавчі ініціативи мали б не лише віддзеркалювати реалії суспільного 
життя, але й декларувати цілі розвитку, будуючи справедливе демократичне 
суспільство з урахуванням ґендерної рівності в усіх її аспектах. 

Окрім Сімейного кодексу, Україна має розвинуту систему інших 
нормативно-правових документів, що регулюють сімейні відносини. Але 
практично в усіх цих документах проблеми ґендерної нерівності або 
партнерських відносин у сім`ї піднімаються дуже рідко. Винятком є тільки 
Закон України «Про попередження насильства в сім`ї»,62 який чітко визначає 
види насильства, що ще мають місце у сімейному житті (фізичне, сексуальне, 
психологічне та економічне насильство) й передбачає конкретні заходи та 
процедури як його попередження, так і покарання. Але і цей закон включає 
сумнівну з точки зору ґендерної рівності Статтю 11 про неприпустимість 
віктимної поведінки щодо насильства в сім`ї. Ця Стаття практично перекладає 
відповідальність за кримінальну поведінку із кривдника на жертву, яку завжди 
можна звинуватити в тому, що вона сама спровокувала насильника.  

Треба звернути особливу увагу на той факт, що навіть такий документ, як 
Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків»63 взагалі нічого не говорить щодо утвердження ґендерної рівності та 
рівності шансів та можливостей конкретно у сім`ї, як особливому і важливому 
соціальному інституті. Цей закон серед основних напрямів державної політики 
забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків щодо сім`ї 
передбачає тільки «забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо 
поєднання професійних та сімейних обов`язків» та «підтримку сім`ї, 
формування відповідального материнства і батьківства». Також і інший 
важливий державний документ – Указ президента України «Про вдосконалення 
роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок та чоловіків»64 стосовно ґендерних відносин 
у сім`ї передбачає тільки «сприяння створенню рівних умов для поєднання 
жінками і чоловіками професійних і сімейних обов`язків, у тому числі шляхом 
розвитку соціальних послуг». 
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Поки ще сімейна політика української держави ґрунтується на 
протекціоністських заходах відносно функціювання української родини. 
Державні нормативні документи недостатньо звертають увагу на такі внутрішні 
механізми функціювання родини, як партнерські чи ні відносини між 
подружжям, рівний чи нерівний розподіл праці у родині тощо. 

Зокрема, дивує те, що такий важливий принцип державної сімейної 
політики, як «паритетна рівновага та партнерство між жінками і чоловіками в 
усіх сферах життя – надання жінкам і чоловікам рівних можливостей для 
повної реалізації у трудовій та суспільній діяльності, виявлення здібностей і 
талантів, виховання дітей і вільний та справедливий розподіл сімейних 
обов`язків», ще 1999 року задекларований у Концепції державної сімейної 
політики,65 не знаходить підтримки та розвитку в пізнішій постанові КМУ «Про 
затвердження Державної програми з утвердження ґендерної рівності в 
українському суспільстві на період до 2010 року».66 Фактично проблема 
ґендерної рівності в родині відсутня в цій програмі. Винятком є тільки 
проблема сімейного насильства, якій приділено значну увагу. Але феномен 
сімейного насильства є вже результатом ґендерної нерівності й дискримінації в 
сім`ї, через що необхідно декларувати партнерські, рівноправні відносини в 
родині на рівні розробки державних документів.  
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3.2. Ґендер та інститут сім`ї 
 
Ґендер і сім`я, як соціальні інститути, є взаємопов’язаними й тому не 

можуть розглядатися окремо. Історично ґендерні ролі складались саме у родині, 
а вже потім були винесені на ринок праці як переважно «жіночі» – вихователь 
(вчитель, викладач, няня у дитячому садку), годувальниця (повар, офіціант), 
травника (лікар, медсестра) та іншого персоналу, що обслуговує первинні 
потреби членів родини, або «чоловічі» професії (які передбачали передовсім 
забезпечення членів родини матеріальними засобами існування – роль 
«здобувача»). Крім цього, саме в сім`ї відбувається засвоєння належних 
ґендерних ролей, тобто починається ґендерна соціалізація дитини. 

Під сім`єю розуміють засноване на кровному спорідненні, шлюбі чи 
усиновленні об'єднання людей, пов'язаних спільністю побуту та взаємною 
відповідальністю за виховання дітей; у переважній більшості випадків члени 
родини живуть в одному будинку. Зараз вже очевидно, що саме сім`я прийняла 
на себе основний тягар переходу України до ринкових відносин, мобілізувавши 
внутрішні, як матеріальні, так і психологічні, резерви. Водночас виросла 
цінність інституту сім`ї в свідомості людей: сім‘я стала гарантом матеріальної й 
психологічної взаємопідтримки в разі втрати роботи чи засобів існування 
взагалі. Ця тенденція стосується всіх членів родини, як жінок, так і чоловіків. 
Так, за даними дослідження «Молода сім`я України 90-х років», на час 
обстеження 10% чоловіків з тих чи інших обставин перебували на утриманні 
дружин, не маючи власних засобів до існування. 

Соціокультурною особливістю українцям є повага до родини та сімейних 
цінностей. За результатами міжнародного порівняльного соціологічного 
дослідження, здійсненого у 2005 році, яке охоплювало 24 європейські країни, 
українці за ступенем згоди із твердженням, що «сім`я має бути головним 
пріоритетом у житті як чоловіка, так і жінки» займають дуже високе друге 
місце (середній бал – 4,48). Серед мешканців Європи вище цінують сімейне 
життя тільки угорці (середній бал – 4,62).67  

Показовою в ґендерному відношенні є ієрархія мотивів, з яких українці 
беруть шлюб.68 

 
Таблиця 1. Ґендерний аспект ієрархії мотивів вступу до шлюбу (думка неодружених 

респондентів), 2002 р. 
Ієрархія мотивів 

Мотиви вступу до шлюбу 
Жінки Чоловіки 

Отримання соціального статусу одруженої особи VI VII 
Можливість жити разом з коханою людиною I I 
Бути незалежним від батьків і батьківської сім`ї VII V 
Народження дітей III II 
Можливість присвятити собі іншій людині, зробити її щасливою IV IV 

                                                
67 Міжнародне порівняльне соціологічне дослідження «Європейське соціальне дослідження» (ESS), в якому 
брали участь 24 держави ЄС та Україна (керівник проекту – професор Лондонського університету Роджер 
Джовел). В Україні опитування проводилося за загальнонаціональною випадковою вибіркою (2000 
респондентів) в березні-квітні 2005 року Інститутом соціології НАНУ під керівництвом Є.Головахи. 
68

 Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних проблем в українському суспільстві. – Київ. – 
«ВАІТЕ». – 2007. – С. 86, 119-120. 



Можливість підвищити свій соціальний статус VIII VIII 
Легалізація сексуальних стосунків VII VI 
Можливість фінансового забезпечення з боку подружжя V IX 
Поліпшення житлових умов VII VIII 
Можливість само реалізуватися VI V 
Життя з людиною, яка поділяє мої погляди, смаки, життєві цінності II III 

 
Провідним мотивом вступу до шлюбу для представників обох статей є 

романтична любов («можливість жити разом з коханою людиною”); на другому 
місці для жінок – “спільність поглядів, смаків та життєвих інтересів з обраною 
людиною і можливість жити поруч із такою людиною”, а для чоловіків – 
“народження дітей”. Характерно, що мотив через вступ у шлюб отримувати 
матеріальну підтримку від партнера виявився доволі важливим для українських 
жінок, зайнявши п'яте місце в ієрархії їх мотивів до одруження, тоді як 
чоловіки поставили цей мотив на останнє, дев'яте місце. В цілому ж на сьогодні 
в Україні шлюб як соціальний інститут ґрунтується на романтичній любові, 
бажанні мати дітей та не бути самотнім, знайти людину зі спільними 
поглядами, цінностями й нормами. 

Однак при цьому соціологічні опитування показують, що українські 
жінки доволі високо цінують можливість із вступом до шлюбу отримати 
фінансову підтримку з боку чоловіка. Такі мотиви потребують подальшого 
вивчення задля з’ясування того, що формує таку ситуацію – патріархальні 
погляди досить великої частки жінок чи складна економічна ситуація в країні та 
неможливість отримати гідну роботу. 

Ґендерні проблеми в сфері сімейних відносин визначаються як проблеми, 
які стосуються ґендерної нерівності в сімейному осередку, а також ті 
контекстуальні щодо них обставини та стереотипні уявлення, які її 
підтримують.  

До переліку актуальних ґендерних проблем, наявних у сьогоденних 
сімейних відносинах в Україні, слід віднести наступні: 

– ослаблення відповідальності чоловіка за дружину й дітей внаслідок 
того, що шлюб перестав був довічним соціальним інститутом;  

– високий рівень розлучень та конфліктності в сучасних родинах; 
– явища прихованого „прихованого безбатьківства” – браку батьківської 

опіки – коли формально батько в сім`ї є, але вихованням дітей не 
займається; 

– подвійне, а на селі потрійне завантаження жінок (домашня праця, 
присадибне господарство та робота найманою працівницею на 
приватному чи державному підприємстві);  

– невиконання домашніх обов`язків та обов’язків із виховання дітей з 
боку чоловіка; 

– фізичне та психологічне насильство до осів обох статей, а також 
сексуальні злочинні дії щодо дівчат та жінок у родинах; 

– архаїчна ґендерна соціалізація дітей та підлітків, ґрунтована на 
застарілих уявленнях про жорсткий розподіл сімейних ролей на 
«чоловічі» та «жіночі», який вже не відповідає ні реаліям сучасного 
життя, ані практиці партнерських відносин сучасного подружжя. 



В цьому контексті слід наголосити на появі (особливо протягом 
останнього десятиріччя) низки досліджень, у яких поняття «ґендеру» 
використовується замість поняття «стать». Такі дослідження здійснюються і 
щодо галузі сім‘ї та сімейних відносин. Їх автори зазвичай не приймають до 
уваги те, що ґендер, як соціальна стать людини, введений у науковий обіг тому, 
що дозволяє виявити й пояснити факти дискримінаційних явищ, наявні у 
взаємовідносинах обох статей у певному суспільстві. Нейтральні з точки зору 
рівності/нерівності чи наявності дискримінації за ознакою статі явища не 
можуть визначатися як ґендерні, а термін «ґендер» не може застосовуватись 
до їх аналізу чи опису. Ґендерні проблеми з`являються тоді, коли можна 
виявити дискримінаційні моменти у становищі чоловіків або жінок: наприклад, 
зв’язок високої смертності чоловіків із впливом на них ґендерного стереотипу, 
згідно якого «чоловік не повинен постійно слідкувати за станом свого здоров`я, 
прислухатися до симптомів неблагополуччя, про які сигналізує його організм».  

Аналіз того, як складаються сучасні ґендерні відносини в українській 
родині та в соціумі в цілому, потребує ретроспективного огляду способів 
розподілу повноважень із прийняття рішень у ній. Враховуючи, що взаємини 
між членами родини, явно чи в прихованому вигляді, але завжди ґрунтуються 
на тому або іншому способі розподілу поміж ними владних повноважень, 
необхідно розглянути й такі явища, як сімейна статева стратифікація 
(розподіл влади поміж чоловіком та жінкою, батьками та дітьми), ґендерний 
розподіл прав та обов`язків, ґендерні відмінності у вихованні дітей (зокрема, в 
порівняно вищому статусі сина, ніж доньки, хоча члени родини цього можуть і 
не усвідомлювати). 



3.3. Сучасна українська родина: основні характеристики й тенденції 
розвитку 
 
В сучасній Україні переважаючою формою сімейної організації є проста 

(нуклеарна) сім`я. За даними статистики, у 2008 році середній розмір сімейного 
домогосподарства складав на селі 2,74 особи, у міських поселеннях – 2,54 (3). 
Зведене практично до мінімуму значення середньої величини сімейних 
домогосподарств насамперед є наслідком високих темпів нуклеарізації сімей в 
Україні (процесу, що розпочався з 1960-х років). Ця тенденція продовжується і 
посилюється нині за рахунок подальшого поширення однодітності та 
бездітності. 

З точки зору українських демографів, занепокоєння викликають такі 
тенденції, що характеризують еволюцію інституту сім`ї у наш час: 

– розповсюдження малодітності та виростання однодітності; 
– стійка тенденція збільшення неповних сімей, які складаються 

переважно з матері і дітей (набагато рідше – батька й дітей) внаслідок 
підвищеної розлученості і безшлюбного материнства; 

– тенденція до поступового розповсюдження та урізноманітнення форм 
шлюбно-сімейних стосунків, заснованих на консенсуальних 
(юридично неоформлених шлюбах); 

– поширення безшлюбної самотності та підвищення частки одинаків не 
лише у старшому, а й у молодшому шлюбному віці (внаслідок 
зубожіння, особливо відсутності житла для нової родини, підвищеної 
чоловічої смертності у середньому та старшому віці, поширених 
трудових міграцій).  

Статистика фіксує зростаюче погіршення демографічної ситуації в країні. 
Середня очікувана тривалість життя чоловіків та жінок в Україні загалом 
зменшується. У 2007 році середня очікувана тривалість життя чоловіків 
складала приблизно 62,5 а жінок – 74,2 роки, що на 12 років більше, ніж у 
чоловіків (табл. 2). Слід вказати на те, що існує біологічно зумовлена різниця в 
середній тривалості життя жінок і чоловіків, яка становить 8-10 років, а тому 
практично в усіх країнах жінки живуть довше, ніж чоловіки. Водночас, в 
Україні цей показник дуже низький і у жінок, і у чоловіків.  

 
Таблиця 2 Середня очікувана тривалість життя в Україні при народженні 

Серед яких: 
Роки Обидві статі 

Чоловіки Жінки 
1991-1992 69,30 64.20 74,18 
1995-1996 66,93 61,40 72,65 
1999-2000 67,91 62,44 74,08 
2003-2004 68,22 62,60 74,05 
2004-2005 67,96 62,23 73,97 
2005-2006 68,10 62.38 74,06 
2006-2007 68,25 62.51 74,.22 
Джерело: Соціальні індикатори рівня життя населення. Статистичний збірник. – К., Державний комітет статистики 

України. – 2008. – С.35. 
  

Тривалість життя населення почала зменшуватись із початком 
економічних реформ, закриттям підприємств і масовим падінням рівня життя 



населення України. Найгіршими за цим показником роками була середина 
1990-х років, коли середня тривалість життя чоловіків становила 61.40, а жінок 
– 72.65, а тривалість життя українських жінок і чоловіків із сільської місцевості 
була ще меншою. Для порівняння: максимальною тривалість життя в Україні 
була у 1965-66 рр., складаючи 68 років для чоловіків та 74,5 – для жінок. В 
останні роки, починаючи з 2000-го, ця ситуація дещо поліпшується, хоча й 
повільно. Порівняно з розвинутими західними країнами з високою якістю 
життя, українські чоловіки і жінки в середньому живуть на 10 років менше, ніж, 
наприклад італійці (очікувана тривалість життя яких у 2003 році становить 78 
років для чоловіків та 84 роки – для жінок).69 

Слід відзначити, що ці явища вказують на необхідність великої 
просвітницької роботи щодо здорового способу життя, спрямованої на 
чоловіків, оскільки такі негативні явища як тютюнопаління, алкоголізм і 
наркоманія поширеніші саме серед них. За даними соціологічних опитувань 
населення України, жінки палять у два рази менше, ніж чоловіки, також 
вживають менше алкоголю. Так, біля однієї третини жінок ніколи не вживають 
алкоголь, тоді як лише десята частина чоловіків дотримується такої лінії 
поведінки щодо вживання алкоголю.70 

Крім цього, чоловіки, за свідченням медичної статистики, рідше 
звертаються до лікарів, аніж жінки, і тому іноді втрапляють до них занадто 
пізно. Тому до причин порівняно меншої тривалості життя чоловіків слід 
зарахувати і їх небажання звертатися до лікарів через поширений стереотип 
„чоловічої” поведінки, згідно якої «чоловік має бути здоровим, міцним, ніколи 
не хворіти і не скаржитись на стан свого здоров`я». Ця ситуація також потребує 
просвітницьких заходів, спрямованих на чоловіків як ґендерну групу.  

За даними Європейського дослідження 2005 року, за самооцінкою стану 
здоров`я українці опинилися на останньому місці серед 24 європейських країн, 
які брали участь в опитуванні. Майже кожен четвертий з наших співвітчизників 
(23,2%) відповів, що «в цілому оцінює стан свого здоров`я як «поганий» і 
«дуже поганий».71 Але при цьому українці рідше за всіх жителів Європи 
звертаються за допомогою до лікарів – 33,1% з них не зверталися до нього 
жодного разу за останній рік. Очевидно, що ця ситуація спричинена декількома 
факторами – відсутністю в населення звички проходити профілактичні 
обстеження стану свого здоров`я, відсутність, у сільській місцевості, достатньої 
кількості медичних закладів, мала довіра населення до якості та ефективності 
лікування, а також відсутність у значної частки населення грошей, потрібних на 
лікування.  

Радикальні зміни останніх десятиліть торкнулися всіх сфер життя нашого 
суспільства, вплинувши й на становище сім`ї. Зокрема з'явилося явище, яке 
отримало назву „фемінізація бідності”: жінки-пенсіонерки та самотні жінки з 
                                                
69 Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2008 році. Статистичний збірник. – К., - 
2008. – С.13. 
70 Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2008 році. Статистичний збірник. –К., - 
2008. – С. 17. 
71 За даними Міжнародного порівняльного соціологічного дослідження «Європейське соціальне дослідження» 
(ESS), березень-квітень 2005 р. 



дітьми здебільшого опинились за межею бідності. Поява нових проблем (як і 
різке загострення старих) актуалізують питання про те, як у цих важких 
економічних і соціальних умовах реалізувати свої орієнтації на створення 
родини, народження дітей, матеріальну забезпеченість, налагоджений побут, 
повноцінне дозвілля, якісне виховання й навчання дітей.  

За даними обстеження домогосподарств України все більш поширеною 
стає однодітна сім`я. Майже 70,9% сімей, що мають дітей, це родини, де росте 
тільки одна дитина, тільки у кожній четвертій родині (25,4) – дві дитини. Сім`ї з 
трьома й більше дітьми є рідкісними, їх питома вага не перевищує 3,7%.72  

При цьому станом на 2008 р. кожна п`ята українська родина (19,4%) була 
неповною.73 І в більшості неповних родин (91,9) дітей виховує мати.74 

 
Таблиця. 3 .Народжуваність, шлюби та розлучення в Україні 

Рік 
Кількість 

народжених 
дітей (тис.) 

% дітей, народжених жінками, які не 
перебувають у зареєстрованому шлюбі 

(% до всіх новонароджених) 

Кількість 
зареєстрованих 
шлюбів (тис.) 

Кількість 
зареєстрованих 
розлучень (тис.) 

1990 657,2 11,2 482,8 192,8 
1995 492,9 13,2 431,7 198,3 
2000 385,1 17,3 274,5 197,3 
2005 426,1 21,4 332,1 183,5 
2006 460,4 21,1 355,0 179,1 
2007 416,4 21,4 343,55 178,1 

Джерело: Державний комітет статистики України (httr://www.ukrstat.gov.ua/) 

 
Починаючи з 1990-х років в Україні спостерігається зменшення кількості 

офіційно зареєстрованих шлюбів (табл. 3). Хоча просте порівняння кількості 
зареєстрованих за рік шлюбів не є коректним (слід враховувати так звані 
«демографічні хвилі»: появу на шлюбному ринку в різні роки різної кількості 
молоді внаслідок різних рівнів народжуваності приблизно за два десятиріччя 
доти). Але тенденція зменшення шлюбності виразно прослідковується і з 
урахуванням вище означеного фактора. Це явище зумовлене двома головними 
причинами. По-перше, в умовах різкого падіння рівня життя, яке припало на 
1990-ті, різко погіршились необхідні для формування нової родини матеріальні 
можливості. Тогочасна середня заробітна плата по країні ледь забезпечувала 
потреби лише однієї людини, тим більше неможливим для молоді було, 
наприклад, купувати власне житло. Тому молодому чоловікові простіше було 
залишатися самотнім, аніж брати відповідальність за дружину і майбутніх 
дітей. По-друге, у ці ж роки Україну охопила друга хвиля «сексуальної 
революції», яка сильно похитнула моральні норми взаємовідносин статей у 
молодіжному середовищі. У наслідку це призвело до легалізації дошлюбного 
сексуального досвіду та консенсуальних шлюбів. 

Як відомо, феномен зменшення шлюбності призводить до збільшення 
показника позашлюбної народжуваності, що й спостерігається нині. Відсоток 

                                                
72 За даними Державного комітету статистики України, http://www.ukrstat.gov.ua 
73 За даними Державного комітету статистики України, http://www.ukrstat.gov.ua  
74 Проект «Українське суспільство: моніторинг соціальних змін», що здійснювалось Інститутом соціології НАН 
України, починаючи з 1994  по 2008 рік. Опитування населення України проводяться кожен рік; вибіркова 
сукупність кожного опитування в середньому становить 1800 осіб і репрезентує доросле населення України 
віком понад 18 років. 



дітей, народжених жінками, які не перебували у зареєстрованому шлюбі 
(порівняно з усіма новонародженими) у 1990 році складав 11.2%; у 2007 році 
цей показник становив вже 21,4%, тобто кожна п`ята дитина була 
народжена поза зареєстрованим шлюбом.  

Таким чином, ностальгія за традицією багатодітності, яка іноді 
простежується в обговореннях шляхів відродження української національної 
культури, як і спроби пропагувати багатодітність у родині як засіб від усіх лих, 
в тому числі й пов'язаних із трудовим і моральним вихованням молоді, навряд 
чи матимуть видимий ефект. Варто відзначити, що традиції багатодітності в нас 
утрачені безповоротно і не слід мати ілюзій з цього приводу. Регулювання 
числа дітей – загальна тенденція цивілізованих країн. Вона викликана цілим 
комплексом причин, головними з яких є: зрослі вимоги до матеріального й 
культурного рівня життя і, особливо, до якості виховання дітей; висока 
зайнятість жінок у сфері суспільного виробництва; поширення цінності 
особистої кар'єри, і самовираження жінки не тільки в родині й дітях, але й у 
професійній діяльності; має місце й переважання „споживчих” орієнтацій як у 
жінок, так і в чоловіків. Так само частою причиною однодітності або 
бездітності є нестабільність самого шлюбу, його висока конфліктність і 
невпевненість жінки в тому, що він не розпадеться. Однак більшість експертів у 
сфері сімейних відносин сходяться на думці, що головною причиною 
обмеження народжуваності є прагнення батьків поліпшити життєві шанси своїх 
дітей у довготерміновій перспективі.  

Але не слід і погоджуватися з тим, що Україна стане «країною однієї 
дитини в родині» – ця тенденція призводить до неможливості відтворення нації. 
Зараз рівень народжуваності в нашій країні становить 1,1 дитини на жінку 
дітородного віку. Постає питання про основні причини такого низького рівня 
народжуваності: це незадовільний рівень життя населення, стан здоров`я жінок 
та чоловіків, чи, можливо, зміна відносин поміж статями та ставлення до 
батьківства? 

 
Таблиця 4. Умови, за яких жінки та чоловіки погодилися б мати дитину, 2007 р. (%)* 

Умови для народження дитини Чоловіки Жінки 
Після підвищення власного матеріального добробуту 29 27 
За наявності постійної роботи 9 9 
За умов більш гнучкого графіку власної зайнятості 1 3 
Після отримання власного житла 11 11 
Після покращення відносин з чоловіком/дружиною 4 7 
За умов меншого завантаження на роботі 2 3 
За умови допомоги щодо домашньої роботи 1 3 
За умов покращення і збільшення площі квартири /дому 5 6 
За умов проходження лікування 2 3 
За умов посилення соціального захисту материнства і дитинства 8 13 
Не залежно ні від чого 13 8 
Важко відповісти 18 13 
*Відхилення від 100% за рахунок того, що респондент мав можливість відмітити декілька варіантів відповіді 

 
Певні відповіді на ці питання дають результати опитувань населення 

України (наведені у табл. 4).75 Головною умовою, за якої і чоловіки, й жінки 
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стали б розглядати питання про народження дитини, є підвищення 
матеріального добробуту – цієї точки зору дотримується біля третини жінок 
(29%) та більше чверті чоловіків (27%). Значні надії опитані жінки й чоловіки 
покладають на державу: до варіанту відповіді «за умов посилення соціального 
захисту материнства і дитинства» приєдналися 13% жінок та 8% чоловіків, 
причому ця умова зайняла друге місце серед усіх варіантів відповідей. На 
третьому за частотою згадування місці – отримання власного житла (11% 
жінок, і стільки ж чоловіків). Водночас аналіз цих даних показує й наявність 
певних ґендерних відмінностей. Жінки частіше, ніж чоловіки, обирають 
відповіді, пов`язані з умовами поєднання роботи й домашніх обов`язків – 
покращення відносин з чоловіком/дружиною, більш гнучкого графіку власної 
зайнятості, посилення соціального захисту материнства та дитинства.  

Очевидно, що за цим напрямом і потрібно розвивати ґендерну соціальну 
політику – не тільки механічно збільшувати матеріальну допомогу на дитину, 
але й зміцнювати такі державні механізми сімейної політики, як введення 
гнучких робочих графіків, менші податки для батьків неповнолітніх дітей, 
можливість часткової зайнятості для батьків, що мають малих дітей, 
забезпечення потреб у дошкільних дитячих закладах тощо. 

Кабінет Міністрів України 22 лютого 2006 р. прийняв дуже важливу 
постанову, яка уточнювала порядок надання одноразової допомоги при 
народженні дитини – «Питання призначення і виплати допомоги сім`ям з 
дітьми», що визначала порядок надання у 2006 році допомоги при народженні 
дитини. Згідно цієї постанови була встановлена загальна сума виплат при 
народженні першої дитини у сумі 12240 грн., другої – 25000 грн., і 50000 грн. – 
на третю і наступних дітей. Виплата допомоги здійснюється одноразово при 
народженні першої дитини в сумі 4800 грн., другої дитини – 4840грн., третьої 
та наступних дітей – 5000 грн. Решта суми на першу дитину виплачується 
протягом наступних 12 місяців (по 620 грн. щомісяця), на другу дитину – 24 
місяців (по 840 грн. щомісяця), на третю і наступних дітей – 36 місяців (по 1250 
грн. щомісяця) рівними частинами. 

Таким чином, збільшення одноразової допомоги на дитину, яка 
народилась після 31 березня 2005 року, принесло певний ефект.76 
Народжуваність дійсно збільшилася (у 2006 році в Україні народилося на 34.3 
тис. дітей більше, ніж у 2005-му), але фахівці відзначають, що цей 
стимулюючий ефект буде нетривалим. Річ в тому, що процес виховання і 
турботи про дитину дуже довгий та потребує від батьків значних як 
матеріальних, так і психологічних витрат, а тому сама лише допомога в перші 
роки життя дитини розглядатиметься як недостатня й не буде ефективною в 
стимулюванні народжуваності.  

Можна говорити про певні явища трансформації інституту сім`ї. На 
даному часовому відтинку кількість розлучень не росте, зокрема у 2006 році їх 
кількість була удвічі меншою, ніж кількість зареєстрованих шлюбів. Однак 
громадяни вступають у шлюби рідше, ніж у 1980-х чи на початку 1990-х рр. 
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Поступово, але зростає кількість консенсуальних (незареєстрованих) шлюбів. 
За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. частка 
незареєстрованих шлюбів складала 7% від всіх шлюбів. З одного боку, це може 
свідчити про вирослу популярність в Україні (подібно до інших європейських 
країн) такої альтернативної форми сімейного життя, як співжиття, внаслідок 
поширення переконань людей, які її обрали, що головним є почуття до 
партнера, а не офіційна реєстрація відносин. З іншого боку, як наголошувалось 
вище, іноді саме ця форма обирається вимушено, внаслідок відсутності 
матеріальних умов для створення традиційної родини. Так, молодь, яка обирає 
таке співжиття, не в змозі навіть винаймати житло, і кожен із партнерів такої 
пари продовжує проживати на житловій площі своїх батьків.  

Значною мірою ці негативні явища зумовлені незадовільними 
економічними умовами існування значної частини населення України. 
Моніторингове обстеження населення України, проведене 2007 року, свідчить, 
що практично чверть (25%) українських родин відносять себе до “злиденних 
або бідних”, третина – до «трохи нижче середніх» за своїм матеріальним 
станом; до «середніх» по цьому показнику віднесли себе 32% опитаних; і до 
«трохи вище середніх та заможних і багатих» – тільки 4%.77 У цьому ж році 
середній сукупний доход на одного члена родини в Україні складав лише 684 
грн., що на той час становило 136.8 доларів. Ситуація з середнім сукупним 
доходом на одного члена сім`ї є неблагополучною: 54% опитаних вказали, що 
їх дохід менший за прожитковий мінімум, визначений на час опитування у 525 
грн. на особу за місяць. 

Однією з важливих умов створення й існування сім`ї є наявність житла. 
За даними «Європейського соціального дослідження» (ЕSS) (2005 рік), за 
показником кількості кімнат, що припадають на одну сім`ю, Україна посідає 
одне з останніх місць серед країн Європи, які брали участь в цьому 
обстеженні.78 Становище гірше, ніж в Україні, в якій на родину в середньому 
припадає 3,2 кімнати, зафіксоване лише в Польщі, Естонії та Угорщині. 

Як відомо, потреба в продуктах харчування є однією з первинних і 
базових для кожної людини. За даними моніторингового опитування, 
проведеного в 2006 р. Інститутом соціології НАНУ, 36% опитуваних бракує 
«можливостей купувати найнеобхідніші продукти».79  

                                                
77 Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2008 році. Статистичний збірник. – К. - 
2008. – С.17. 
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(ESS), березень-квітень 2005 р. 
79 Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2008 році. Статистичний збірник. – К. - 
2008. – С.17. 



3.4. Ґендерний розподіл домашньої праці 
 
Основний тягар забезпечення базових потреб членів родини традиційно 

припадає на жінок. Саме на них покладено завдання з виживання сім’ї в 
складних економічних умовах. Тому на запитання: „Що Вас найбільше 
стомлює?” – жінки найчастіше відповідають: „домашня праця з обслуговування 
родини”.80  

 
Таблиця 5. Витрати часу на виконання домашньої праці жінками та чоловіками, 2007р. 

(%)81 
Кількість годин, що були витрачені на домашню працю за тиждень Чоловіки Жінки 

Від 0 до 1 години 7 2 
Від 1 години до 5 годин 25 13 
Від 5 годин до 15 годин 34 29 
Від 15 годин до 30 годин 21 30 
Від 30 до 60 годин 13 26 

 
У цілому середньо-тижневе навантаження домашньою працею більш ніж 

половини жінок (56%) становить від 15 до 60 годин (табл. 5). В середньому, це 
від 2 до 8,5 годин щоденної обслуговуючої праці. 

За цими ж даними, так само багато – від 15 до 60 годин на тиждень – 
працює по дому і третина опитаних чоловіків (21.0% з яких працюють від 15 до 
30 годин на тиждень). 

Такі значні обсяги завантаженості домашніми справами понад половини 
жінок і третини чоловіків пояснюються тим, що і сільське населення, і значна 
частина мешканців міст, особливо невеликих, мають городи та ведуть підсобне 
господарство. 

Інтерв`ю з жінками-фермерами показали значну перевантаженість жінок 
домашніми справами: 94% із них постійно готують їжу, 91% – регулярно 
займаються пранням та прасуванням, 79% прибирають у домі. Натомість їх 
чоловіки ніколи не прибирають, тільки 12% з них займаються приготуванням 
їжі, 3% – пранням.82 . Але слід сказати, що на працю в особистому підсобному 
господарстві витрачають багато часу і чоловіки, і жінки. 

Загалом витрати на виконання домашньої роботи є одним із показників 
рівня життя, досягнутого в тій чи іншій країні. Громадяни України більше за 
всіх у Європі завантажені домашньою роботою (табл. 6). 

 
Таблиця 6. Витрати часу на виконання домашньої роботи в будній день мешканцями 

країн Європи, 2005 р.83 
Країна Показник* Країна Показник* 

Україна 6,8 Швейцарія 4,0 
Ісландія 5,4 Естонія 3,8 
Ірландія 5,2 Австрія 3,8 

                                                
80 Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних проблем в українському суспільстві. – Київ. – 
«ВАІТЕ». – 2007. 
81 Проект «Українське суспільство: моніторинг соціальних змін», Інститут соціології НАН України 
82 Порядок призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми // Сімейне законодавство України. - 
Київ. - Істина. - 2007. 
83 Міжнародне порівняльне соціологічне дослідження «Європейське соціальне дослідження» (ESS), березень-
квітень 2005 р. 



Словенія 5,2 Німеччина 3,7 
Словаччина 5,0 Нідерланди 3,6 
Польща 4,8 Португалія 3,6 
Угорщина 4,4 Велика 

Британія 
3,5 

Чеська Республіка 4,3 Норвегія 3,1 
Іспанія 4,3 Фінляндія 3,0 
Люксембург 4,3 Швеція 3,0 
Греція 4,1 Франція 2,9 
Бельгія 4,1 Данія 2,6 
*Середня кількість годин, витрачених на домашню роботу членами сім`ї (сумарно) у звичайний будній день.  

 
Витрати часу на виконання домашньої роботи у членів (сумарно) 

звичайної української родини (6,8 годин) удвічі перевищують цей показник у 
таких країнах, як Норвегія (3.1), Фінляндія (3.0), Швеція (3.0), Франція (2.9) й 
Данія (2.6). Цей час, збережений від рутинної і часто виснажливої домашньої 
праці дозволяє не тільки жінкам, але і чоловікам повноцінно відновлювати свої 
сили для наступного робочого дня, більше спілкуватися з дітьми, мати гарне 
дозвілля.  

 
Таблиця 7. Ґендерний розподіл домашньої праці, 2002 р., (%)84 

Виконавці* 
Я Мій партнер Батьки, дитина Чужа людина Вид домашньої роботи 

Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки 
Прибирання квартири 24 71 52 12 23 17 0 0 
Закупівля продуктів 32 65 45 19 19 12 0 0 
Миття посуду 17 72 57 10 26 13 0 0 
Приготування їжі 13 74 63 11 30 14 0 0 
Прання одягу 15 76 62 10 20 12 0 0 
Прасування одягу 15 74 62 10 21 13 0 0 
Догляд за худобою 28 29 12 14 12 8 1 1 
Робота на подвір`ї 41 35 12 18 11 9 1 1 
Догляд за дітьми або старими 19 39 24 7 12 9 1 1 
*Відхилення від 100% за рахунок того, що вказувалося декілька виконавців домашньої роботи 

 
За отриманими відповідями (табл. 7), саме жінка є основною 

виконавицею всієї домашньої роботи: 67% хатніх справ робиться руками жінок, 
чоловіки виконують тільки одну десяту їх (11%), решту (13%) роботи 
виконують або батьки, або діти. Найбільше жінки завантажені приготуванням 
їжі (74%), пранням (76%), прасуванням (74%) та миттям посуду (72%). 
Зазначимо, що всі ці види домашньої роботи (окрім приготування їжі) можуть 
бути повністю механізовані. Але зараз Україна за рівнем облаштування домівки 
для виконання домашньої роботи займає останнє місце серед європейських 
країн,85 тому на шляху більшого розповсюдження таких домашніх механізмів як 
пральні, сушильні та посудомийні машини лежить шлях скорочення часу на 
виконання домашніх обов`язків жінок. Але для того, щоб це відбулося необхідно 
збільшити матеріальні доходи населення.  

Характерно, що роботу на подвір`ї та догляд за худобою чоловіки й жінки 
виконують приблизно рівної мірою. Але за оцінками чоловіків вони частіше за 
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жінок виконують роботу на подвір’ї (41% – чоловіки, 35% – жінки). Також, 
згідно відповідей чоловіків, вони вносять значний вклад в обслуговування 
потреб родини за рахунок виконання таких робіт, як закупівля продуктів (32%), 
прибирання квартири (24%), догляд за дітьми та членами родини похилого віку 
(19%). Однак впадає в око неузгодженість відповідей чоловіків та жінок щодо 
того, хто й скільки часу витрачає на цю роботу – й жінки, й чоловіки дають 
значно меншу оцінку вкладу свого партнера у введення домашнього 
господарства. 

Аналіз залежності соціально-демографічних характеристик чоловіків та їх 
залученості до виконання домашньої роботи показав, що частіше дружинам 
допомагають молоді чоловіки віком до 24 років та чоловіки після 49 років. 
Щодо чоловіків середнього віку, то жінки відзначають їх низьку активність у 
веденні домогосподарства, що може пояснюватись більшою залученістю 
чоловіків цього віку до суспільного життя і виконання професійних обов’язків. 

Суттєвою є й залежність між освітою чоловіків та рівнем їх участі в 
домашній праці. Більш активні в ній чоловіки з повною вищою, найменш 
активні – з початковою освітою (до 9 класів). Чоловіки з повною загальною 
середньою освітою також доволі мало допомагають дружинам. Можна зробити 
висновок, що вищий рівень освіти чоловіків сприяє демократичному, 
справедливому розподілу обов`язків у родині. Натомість, на відміну від 
чоловіків, вік та рівень освіти жінок взагалі не впливає на рівень їх 
завантаженості домашніми справами. 

На розподіл домашніх обов`язків впливає також співвідношення рівня 
доходів чоловіка та дружини. За відповідями чоловіків, найменше беруть 
участь у домашній праці чоловіки з доходом вищим, ніж у дружини. 
Найактивнішими у веденні домогосподарства є чоловіки з рівним з дружиною 
доходом. І, як не дивно, жінки з доходом вищим, ніж у чоловіка, працюють в 
домогосподарстві більше, ніж ті, чий доход нижчий за доход їх чоловіка. Одне з 
можливих пояснень цьому – висока активність, самостійність та роботящість 
цієї категорії жінок, які проявляють ці ж якості і в сфері сімейної праці, 
беручись робити все самі й не вимагаючи від партнера допомоги. Також 
необхідні додаткові дослідження для пояснення того, що в сім`ях з 
незареєстрованими стосунками участь чоловіків у веденні домашнього 
господарства є більшою порівняно з офіційно зареєстрованими – 23% та 16% 
відповідно. 

Практично у всіх одружених жінок найбільша питома вага у витратах 
часу на домашню працю (більше половини) припадає на такі види діяльності, 
як відвідування закладів торгівлі та готування їжі. Тим самим скорочується 
обсяг і без того невеликого вільного часу жінок, а разом з ним і можливість 
професійного росту, підвищення кваліфікації, розширення сфери своїх 
культурних та духовних інтересів. Перевантаженість жінок домашньою 
роботою прямо відбивається на успішності їх професійній діяльності та 
кар’єрному зростанні, становлячи один із суттєвих факторів їх нижчої 
конкурентоспроможності на ринку оплачуваної праці.  



Дослідження виявили ще одну важливу закономірність: в родинах з 
високим рівнем прибутку жінки витрачають на готування їжі вдвічі менше часу 
– 47 хвилин у день. Достатні грошові ресурси дозволяють скорочувати час на 
годування родини завдяки купівлі готових м'ясних і консервованих продуктів, 
фруктів, кондитерських виробів, якісних напівфабрикатів. Так, за даними 
моніторингового опитування населення України 2004 року у великих 
супермаркетах типу «Фуршет», «Велика кишеня» тощо, де ціни вищі за базарні, 
продуктові товари купує тільки 14% населення.86 Решта користується 
дешевшими за цінами організованими та стихійними ринками.  

В цілому, з точки зору ґендерного підходу вся домашня робота – це 
більше, ніж невидима й неоплачувана праця з обслуговування родини, яка не 
враховується в обрахунках економістів. Вона ґрунтується на ґендерному 
розподілі окремих видів праці як переважно „жіночих” чи переважно 
„чоловічих”. Хоча співвідношення трудових дій, що входять до переліку 
„домашньої робот”, в різні часи й у різних суспільствах мінялось (як і рівень їх 
механізації тощо), однак незмінною лишалась їх прив'язка до фігури жінки-
„домашньої господині”.  

Отже, за даними як вітчизняних, так і закордонних досліджень, дуже 
значну частину (70-80%) всієї домашньої роботи, як і раніше, виконують жінки. 
У більшості випадків чоловіки не беруть участі у вихованні дітей, готуванні їжі, 
прибиранні будинку та виконанні інших домашніх обов'язків нарівні з 
дружинами. З огляду на це, в родинах, де жінки працюють поза домом, 
типовою є стресова ситуація, що отримала назву дилеми перевантаженості.87 
Загальновідомим є факт, що серед всіх працюючих жінки складають більшість 
(53,1%). Ця тенденція типова не тільки для 2007 року, в Україні вона є 
постійною. 

Нестача у працюючої жінки часу на домашні справи й виховання дітей 
часто приводить до дилеми ідентичності: жінка (а іноді і чоловік) прагне 
однаково успішно справитися і з професійними, і з домашніми обов'язками й 
справами, що нерідко призводить до постійного стресу.  
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3.4.1.Неоплачувана праця та стан системи соціального забезпечення  
 
Вивільненню часу жінок могла б значно допомогти сфера побутових 

послуг. Однак перехід до ринкових відносин мав своїм наслідком зміни у 
структурі виробництва, що відбились на чисельності підприємств, які надавали 
побутові послуги, в бік їх майже повного скорочення. Більш менш розвинутою 
є тільки сфера транспортного перевезення. Практично не існує система прокату 
побутових речей, та система надання соціальної допомоги.  

 
Таблиця 8. Обсяги реалізованих населенню послуг за видами економічної діяльності 

(млн. грн.)*, 2007 рік88 
 
Усього послуг 

 
43345,4 

 
100% 

у тому числі*   
Технічне обслуговування автомобілів та ремонт автомобілів і мотоцbклів  388,9 0,9 
Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 65,0 0,2 
Діяльність готелів та ресторанів 18892,0 4,3 
Діяльність транспорту 9605,2 22,2 
Організація перевезення вантажів 52.1 0,1 
Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 
 

10,1 0,0 

Надання секретарських послуг та послуг з перекладу 2,3 0,0 
Освіта 2062,7 4,8 
Діяльність у сфері охорони здоров`я 1960,1 4.5 
Надання соціальної допомоги 0,5 0,0 
Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів 275,4 0,6 
Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 
 

3869,2 8,9 

Надання індивідуальних послуг 583,0 1,4 
*Наведені тільки дані, що відносяться до побутових послуг  

 
Надалі слід очікувати подальшого скорочення підприємств побутової 

сфери, що посилюватиме навантаження на родину як джерело соціального 
відтворення й на жінку в ній.  

При тому, що прогнозований економічний і соціальний ефект від 
передачі окремих видів робіт підприємствам побутового обслуговування 
виявився б досить значним: так, за рахунок тільки послуг механізованих 
пралень можна вивільнити більше 20 днів у рік. За сучасними даними, тільки 
2% українок користуються послугами пралень, 6% – хімчистки, 6% – магазинів, 
де продають харчові напівфабрикати, що додатково вказує на те, що практично 
вся домашня праця перекладається на сім’ю та робиться руками жінок. За 
оцінками експертів, в цілому кількість часу, витраченого на неоплачувану 
домашню роботу, в сукупності перевищує робочий час в офіційній економіці. 

Значну допомогу родині у вихованні дітей надають дошкільні дитячі 
заклади, які часто є для жінки єдиною можливістю поєднувати свої сімейні 
обов`язки з професійною працею, особливо коли сім`я не має бабусі або діда, 
котрі перебирають на себе обов`язки з догляду за дитиною, поки мати працює. 
На жаль, стихійна трансформація структури економіки, що відбувалася в 
останній час, призвела до різкого скорочення мережі цих закладів. Так, з 21.4 
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тис. таких закладів у 1995 році їх кількість скоротилася до 12,5 тис. реально 
працюючих у 2003 році, тобто в 1.7 рази.89  

У 2007 році в Україні реально працювало тільки 1480 шкіл естетичного 
виховання дітей (музичних, хореографічних, художніх); тільки 1434 дитячо-
юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) та 254 шкіл олімпійського резерву 
(СДЮШОР): дитячих оздоровчих закладів (таборів) лише18363. Ці цифри дуже 
малі для такої великої країни як наша. Наслідком цієї ситуації є той факт, що 
Україна займає друге місце в Європі (за Словенією) за ступенем залучення 
старшого покоління (бабусь та дідусів) до догляду за дітьми шкільного віку 
серед 24-х європейських країн, що були обстежені.90  

В цілому, держава практично усувається від здійснення конкретних 
кроків із допомоги в поєднанні материнських (батьківських) та професійних 
обов’язків, весь тягар виховання нових поколінь громадян перекладаючи на 
плечі родини, зокрема жінок. Це одна з основних складових негативних 
демографічних тенденцій, які прослідковуються в країні, по-перше. По-друге, 
ця ситуація стає чинником поглиблення дискримінаційних щодо жінок явищ на 
ринку оплачуваної праці.  

Необхідно реконструювати ту систему дитячих дошкільних закладів, яка 
вже існувала за радянських часів. Але це відродження повинно здійснюватися 
на якісно більш високому рівні. 

Скороченню трудових витрат на ведення домашнього господарства 
допомагає як різного роду побутове обладнання (починаючі від пилососу до 
посудомийної машини), так, у ще більший мірі – такі побутові зручності, як 
водопостачання, каналізація, опалення, телефонізація та інші. Як свідчать дані 
згадуваного дослідження, за цими показниками Україна знаходиться на 
останньому місці у Європі (таблиця 8). Відповідаючи на запитання анкети: «Як 
би Ви оцінили, наскільки добре обладнаний для домашньої роботи Ваш 
власний дім?», українці в цілому оцінили умови своєї домівки дуже низько, на 
4,3. Найкращі умови для домашньої роботи в ісландців (9,2), Люксембуржців 
(9,0), норвежців (9,0).  

 
Таблиця 9 Рівень облаштування домівки зручностями для виконання домашньої роботи 

у країнах Європи, 2005 р. 
Країна Показник* Країна Показник* 

Ісландія 9,2 Бельгія  8,1 
Люксембург 9,0 Словенія 7,9 
Норвегія 9,0 Франція 7,7 
Австрія 8,9 Греція 7,4 
Данія 8,9 Чеська республіка 7,3 
Швеція 8,9 Угорщина 7,2 
Ірландія 8,8 Іспанія 7,2 
Фінляндія 8,5 Словаччина 7,1 
Швейцарія 8,5 Португалія 7,0 
Нідерланди 8,4 Польща 6,4 
Німеччина 8,4 Естонія 6,2 
Велика Британія 8,4 Україна 4,3 
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*Показник віддзеркалює відповіді опитаних, яким було запропоновано відмітити місце своїх умов на шкалі, що показувала 
рівень облаштування дома, де нуль означав - у домі не має водопроводу, 10 - у домі є посудомийна машина.  

 
Ще одним аспектом цієї проблеми, є виконання українськими родинами 

практично всіх функцій соціальних служб по догляду за малолітніми дітьми, 
людьми похилого віку та інвалідами. Недостатньо соціальних працівників, які 
піклуються про них, держава не виділяє достатніх матеріальних ресурсів на 
розвиток цієї сфери, й вона практично не комерціалізується. Праця по догляду 
за людьми похилого віку й інвалідами фактично перекладається на плечі 
працюючих жінок. За даними Європейського дослідження (ESS),91 такі 
обов’язки з догляду дітей, хворих, недієздатних або літніх в Україні виконує 
кожна друга жінка. За поширеністю цього явища Україна є лідером серед усіх 
європейських країн. 
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3.4.2 Сімейні конфлікти та розлучення  
 
Позитивним моментом сучасних сімейних відносин є поступове 

зменшення кількості розлучень, яке прослідковується протягом останнього 
десятиріччя (табл. 3). Причини конфліктів в сімейних відносинах та розлучень 
ґрунтуються як на психологічних, так і матеріальних вимірах, що необхідно 
враховувати при їх визначенні та класифікації. Водночас, лише останнім часом 
поширюються класифікації та вивчаються реальні причини розлучуваності, які 
достатньою мірою відбивають матеріальні – за рівнем доходів, ступенем 
побутового комфорту, здійсненністю споживчих орієнтацій, – та житлові 
проблеми людей, які розлучаються. Так згідно даних Європейського 
дослідження (ESS), здійсненого у 2005 р.,92 в третини українських сімей 
конфлікти щодо грошей трапляються від «разу на місяць» до «щодня»; ніколи 
не буває конфліктів з цього приводу в половини сімей; решта ж сімей має такі 
конфлікти «менше, ніж раз на місяць».  

Одною з причин розлучень є досі маловивчене психофізичне 
перевантаження жінок у шлюбі, що викликає постійну втому, нерідко 
погіршуючи, а пізніше призводячи й до розриву подружніх відносин. Прагнучи 
полегшити своє існування, а часом і не усвідомлюючи цього, жінка (особливо в 
молодому віці) звільняється від шлюбу й від чоловіка, якого треба 
обслуговувати. Так, самотні матері відзначають, що розлучення з чоловіком 
різко скорочує час на домашню обслуговуючу працю.93  

Завдання не лише психолога, соціального працівника, що вивчають 
ситуацію перед розлученням, зуміти побачити за іншими причинами, 
називаними респондентами, й цю, оскільки її доволі рідко визнають відверто. 
По-перше, самі жінки не завжди мають достатню здатність до рефлексії; по-
друге, іноді жінка не наважується назвати як причину розлучення свою втому 
від обслуговування членів родини (перш за все чоловіка) через острах 
викликати осуд оточуючих, адже в нашому суспільстві ще дуже живучий 
стереотип про жіночу відповідальність за родину ( «хороша дружина повинна 
встигати робити все»). Про важливість співдопомоги чоловіка для стабілізації 
сімейних відносин і доброго самопочуття жінок свідчить той факт, що в 
родинах, де члени подружжя спільно виконують домашнє навантаження, 
більше 60% жінок оцінюють шлюб як щасливий, а де такого справедливого 
розподілу домашніх обов'язків немає, 80% жінок невдоволені свої шлюбом.  

Аналіз бюджетів позаробочого та вільного часу показує, що заміжня 
жінка-мати без допомоги чоловіка, родичів, а також старших дітей не в змозі 
задовільно справитися з доволі значними обсягами домашньої праці.94 Навіть за 
допомоги з боку близьких до кінця робочого дня відчуває сильну втому 56% 
жінок, помірну — ще 42%, і тільки 2% почуваються бадьоро.95 Ці факти 
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вказують на необхідність вивчення психофізіологічної втоми жінок як фактора 
дестабілізації сімейних відносин, включно до розлучень. 

Порівняльний аналіз рівня конфліктності, зумовленого суперечками з 
приводу розподілу домашніх обов`язків у різних європейських країнах показує, 
що українська сім`я займає серед них «середнє» місце (табл. 10).  

 
Таблиця 10. Частота виникнення сімейних конфліктів з приводу розподілу домашніх 

обов’язків в європейських країнах, 2005 р. 
Країна Показник* Країна Показник* 

Фінляндія 12,7 Україна 7,0 
Люксембург 10,0 Чеська Республіка 6,8 
Словаччина 9,8 Нідерланди 6,7 
Велика Британія 8.9 Швеція 6,6 
Норвегія 8,7 Швейцарія 6,6 
Іспанія 8,6 Угорщина 6,4 
Бельгія 8,4 Словенія 6,2 
Австрія 8,3 Естонія 5,9 
Данія 8,0 Ірландія 5,8 
Польща 7,8 Ісландія 5,7 
Франція 7,6 Португалія 5,0 
Німеччина 7,2 Греція 2,8 
*Відсоток тих, хто обрав (у сумі) відповіді: «раз на тиждень», «кілька разів на тиждень «щодня».Тобто в цих сім`ях 
конфлікти з приводу розподілу домашніх обов`язків трапляються від «разу на тиждень» до «щодня». 

 
Політика й програми, спрямовані на адаптацію українських родин до 

сучасних соціально-економічних умов існування, досі мало враховують ці 
обставини. Традиції раціонального підходу до організації сімейного життя й 
обміркованої корекції своєї поведінки недосить вкорінені в нашій культурі. 
Лише останнім часом з'являються перекладні видання закордонних психологів, 
соціологів і педагогів, щоправда, у вигляді „порад на усі випадки сімейного та 
особистого життя”, що, втім, приносять очевидну практичну користь. Є перші 
досить вдалі розвідки такого плану українських авторів. Однак досі в сфері 
родинного життя, як і в багатьох інших, відчувається недолік загальної 
культури, не вироблені моделі й зразки красивих, у кращому сенсі слова, 
взаємин чоловіка й жінки. Вступаючи у шлюб, кожен вирішує цю проблему 
самостійно, а не використовує усталені норми поведінки в сімейному житті. 

Практиковане останнім часом звертання до традицій минулого 
патріархатного сімейного укладу навряд чи зможе істотно допомогти сучасній 
сім`ї у формуванні адекватних викликам сучасності моделей сімейних 
відносин. Специфіка нинішнього етапу шлюбно-сімейних відносин є такою, що 
сімейний союз, заснований на демократичних засадах (егалітарний), найбільше 
відповідає сьогоденним соціально-економічним умовам (хоч перевага шлюбних 
союзів такого типу не заперечує існування інших форм і стилів сімейного 
життя). 



3.4.3. Розподіл повноважень в українських родинах  
 
Залежно від прийнятого в родині розподілу обов’язків та повноважень 

розрізняють патріархальні сім`ї (глава яких – батько, який одноосібно 
розподіляє матеріальні ресурси та приймає життєво важливі рішення щодо 
дружини та дітей) і матріархальні сім`ї, де всі вищенаведені функції виконує 
мати. Коли в родині не проглядається чітко виражений глава, обов'язки 
розподіляються ситуативно, а рішення приймаються колегіально чи 
передоручаються най компетентнішому, сім`я є егалітарною.  

Виникає питання про те, які родини переважають в нашому суспільстві: 
патріархальні або егалітарні? Соціологічні опитування показали, що в Україні 
переважають сім’ї егалітарного типу з демократичним розподілом участі 
чоловіка й жінки в прийнятті рішень щодо важливих проблем сімейного життя, 
ситуативним розподілом сімейних обов’язків, прийняттям рішень або 
колегіально, або з передорученням їх прийняття члену сім’ї, найбільш 
компетентному у вирішенні певної проблеми.  

 Так, питання щодо придбання дорогих речей, вибору місця проживання, 
навчального закладу для дитини, кола сімейного спілкування та виховання 
дітей від половини до 70% опитаних українців вирішують разом із партнером 
по шлюбу (табл. 11).96  

Крім цього, аналіз суб’єктів прийняття рішень в сучасній український 
родині показує велику роль жінок у всіх сферах її життєдіяльності. Причому, як 
свідчать відповіді, це визнають і чоловіки. По всьому спектру прийняття рішень 
чоловіки рідше, ніж жінки, відзначали, що рішення вони приймають 
одноосібно, і значно частіше вважали, що рішення приймає дружина. Фактично 
в більшості сімей роль жінки у прийнятті рішень як у дрібних, так і важливих 
справах є пріоритетною, що водночас поєднується і з суттєво більшим колом 
обов’язків, які виконує жінка – дружина й мати. 

 
Таблиця 11. Ґендерний аспект прийняття рішень у сім`ї, 2002 р. (%) 

Хто приймає рішення* 
Я Мій партнер Разом Рішення з приводу 

Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки 
Придбання предметів повсякденного вжитку  14 45 33 6 53 49 
Придбання одягу 15 39 21 3 64 58 
Придбання цінних речей 8 14 6 6 80 73 
Витрати на харчування 9 52 44 5 45 43 
Вибір закладу для дітей 7 16 8 3 51 49 
Дозвілля дітей 12 26 12 2 46 45 
Коло сімейного спілкування 11 22 8 2 74 69 
Сімейне дозвілля 8 19 7 3 77 71 
Виховання дітей 4 21 9 2 65 56 
Вибір місця проживання 7 12 3 5 75 68 
*Відхилення від 100% за рахунок тих, хто утруднювався надати відповідь. 

 
Однак у відповідях на питання про належний устрій родини виявляється 

певне переважання прихильників патріархального сімейного устрою, яких дещо 
більше, аніж тих, хто дотримується таких принципів в реальному житті. 
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Так, за даними репрезентативного опитування населення України, 
проведеного Інститутом соціології НАН України в 2007 році, майже кожен 
третій громадянин України (30%) вважає, що главою родини має бути 
чоловік.97 Протилежного погляду (що головою може бути й жінка), 
дотримується лише 3%. Більшість з опитаних підтримали точку зору, згідно з 
якою глави родини або взагалі не повинно бути (42%), або ним має бути той, 
хто для цього найбільш придатний, незалежно від статі (25%). 

Ці дані коригують висловлювані раніше твердження про те, що 
українська родина є переважно патріархатною і в ній головує переважно 
чоловік (висновок, зроблений на підставі аналізу уявлень населення щодо ролей 
чоловіка та жінки у сім`ї та суспільстві, тобто стереотипних суджень щодо 
сфери сімейного життя, які не відбивають життєвих реалій в цій сфері чи 
сучасних відносин в українській родині).98 Уявлення у сфері ґендерних 
відносин, як і інші стереотипні твердження щодо певної сфери життя, мають 
ефект запізнення і відбивають норми і цінності попередніх поколінь. 

Аналіз основних характеристик сучасної української родини та її 
реального функціонування (питань про те, хто приймає рішення, хто і як 
розподіляє матеріальні ресурси, хто саме виконує домашню роботу) показує, 
що більша частина українських родин (60-70%) функціонують як егалітарні. 
Переважання саме цього типу серед українських сімей не означає, втім, 
цілковито рівного розподілу у виконанні домашніх обов`язків, але такого 
розподілу немає і в багатьох інших країнах світу. Розвинуті суспільства 
обирають стратегію максимальної передачі домашніх робіт підприємствам 
побуту й соціальної сфери, а не стратегію завантаження і чоловіка, й жінки 
неоплачуваною домашньою працею. 

Тенденція виправдовувати наявну ґендерну дискримінацію поширеністю 
стереотипних уявлень на ролі й особистісні якості “справжніх” чоловіків та 
жінок потребує визначення того, наскільки великою є прихильність нашого 
населення до патріархатної ідеології та яке місце за цим показником посідає 
Україна серед інших європейських країн. 

 
Таблиця 12. Ступінь згоди з ґендерними стереотипними судженнями у мешканців 

європейських країн, 2005 р. 

Стереотипні судження 
Середній 

бал* 
Ранг показника серед 24 країн 

Європи 
Жінка має бути готовою зменшити свою зайнятість на роботі заради 
сім`ї 

3,91 І 

Коли робочих місць недостатньо, чоловіки повинні мати більш прав на 
роботу, ніж жінки 

3,2 ІІ 

Коли в сім`ї є діти, батьки мають залишатися разом, навіть якщо вони 
не ладять між собою 

3,28 ІІ 

Чоловіки мають нести таку ж відповідальність за дім та дітей, як і 
жінки 

4,36 ІІІ 

*Середній бал за 5-ти бальною шкалою, де 1 - «зовсім не погоджуюся», 5 - «повністю погоджуюся». 
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За даними Європейського дослідження (ESS), населення України все ще 
бачить жінку повністю залежною від її сімейних ролей, тоді як інше – робота чи 
особисте щастя, – підпорядковується ролям матері й дружини.99 Таким чином, 
серед досліджуваних країн Україна є найбільш патріархатною за поглядами її 
мешканців. Однак слід відзначити, що на ці відповіді також вплинула висока 
цінність інституту сім`ї та сімейних цінностей, що часто посідають перше місце 
в життєвих та поведінкових стратегіях українців. Це підтверджується 
практично повною згодою українського населення із твердженням, що чоловіки 
повинні нести таку ж відповідальність за родину, як жінки (середній бал згоди – 
4.35, де «5» – «повністю погоджуюся»). 

Найстійкішим є стереотип щодо розподілу влади в родині, згідно якого 
главою родини обов`язково має бути чоловік (див. табл. 13). У відповідях 
чоловіків практично не спостерігається позитивної динаміки в бік 
демократичніших поглядів на розподіл владних повноважень: у 2003 р. 36%, а у 
2007 році – 39% опитаних чоловіків стійко дотримуються думки, що тільки 
чоловік може і має бути головою родини (різниця у 3% не є статистично 
значущою). Цієї ж думки дотримується п`ята частина опитаних жінок (22%), які 
теж не змінили своєї точки зору в період, що розглядався. 

 
Таблиця 13. Динаміка уявлень населення щодо розподілу влади у родині (%)* 

2003 2007 Головою родини повинні бути 
Чоловіки Жінки Всі Чоловіки Жінки Всі 

Чоловік 36 22 28 39 23 30 
Жінка 2 4 3 2 4 3 
Той, хто до цього більше здатний 26 34 30 21 27 24 
Голови сім`ї не повинно бути, усе слід вирішувати разом 34 39 37 37 45 42 
Важко відповісти 2 1 2 1 1 1 
* Моніторингові опитування населення України Інституту соціології НАН України 

 
Однак, за даними цього ж опитування, відбуваються зміни в поглядах 

жінок, серед яких частка прихильниць демократичнішого розподілу владних 
повноважень в родині зростає. Так, в опитуванні 2007 року вважають, що 
“глави сім`ї не повинно бути, усе слід вирішувати разом” 45 % жінок, тоді як у 
2003 року частка прихильниць цих поглядів складала 39 %. 

Залишки матріархатного устрою суспільства тривалий час існували у 
побуті та правових документах, що стосувались українського народу. З тих 
часів побутує концепт міцних позицій жінки у нашому суспільстві. Але в наші 
часи це переважно міф, механізм створення якого схожий із пануючим за 
радянських часів образом «радянської жінки – передовика виробництва». 
Тільки зараз він означається як Берегиня, «мати нації». Шкода від 
функціювання цього міфу в тому, що він продовжує вводити жінок в оману, 
приваблюючи хибним відчуттям їх високого статусу та влади, при тому, що 
давно перетворився у фікцію. Міф щодо «жінки-Берегині нації» тільки 
відволікає увагу від актуальних проблем ґендерної (соціо-статевої) нерівності. 
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Більшу частину молодих сімей (де вік чоловіка й дружини не перевищує 
28 років) у нашому суспільстві можна охарактеризувати як досить 
демократичні і за таким критерієм патріархальності/егалітарності, як розподіл 
доходів у родині. Так, в 23% опитаних молодих сімей чоловік віддає гроші 
дружині, яка й розподіляє сімейний бюджету; в 60% таких сімей 
дотримуютьсяпаритетного способу розподілу коштів (всі гроші знаходяться в 
певному місці, й кожен з партнерів бере необхідну суму); а розподіл коштів за 
патріархальним принципом (коли всі гроші знаходяться у чоловіка, який видає 
необхідну кількість їх дружині) практикується кожною десятою молодою 
сім'єю (10%). Така форма розподілу матеріальних прибутків сім'ї, як і наступна, 
за якої партнери залишають заробітну платню собі, виділяючи певну кількість 
грошей на домашнє господарство (7% опитаних сімей) є найменш поширеною. 

Слід відзначити, що практики розподілу наявних у родині матеріальних 
ресурсів залежать від її соціально-економічного статусу. Як правило, дружини 
контролюють розподіл грошей у родинах із низьким доходом, де здійснюють 
«контроль над дефіцитом», коли ж доход високий, цю функцію виконують 
чоловіки. В останньому випадку зазвичай тільки частина грошей виділяється на 
користь родини.100  

 
Таблиця 14. Динаміка думок населення щодо рівноправності жінок і чоловіків (%)* 

2003 2007 
Ступені рівноправності 

Чоловіки Жінки Всі Чоловіки Жінки Всі 
Жінки рівноправні з чоловіками на роботі і в родині 55 46 50 61 55 58 
Жінки рівноправні тільки на роботі, а в родині вони підкоряються 
чоловікам 

14 11 12 12 10 11 

Жінки рівноправні тільки в родині, а на роботі до них ставляться в 
основному як до другосортних працівників 

7 9 8 10 10 10 

І на роботі, і вдома жінку вважають людиною другого сорту  5 13 9 7 13 10 
Важко сказати 19 21 21 10 12 11 
*Моніторингові опитування населення України Інституту соціології НАН України 

 
Дані таблиці 14 відображають думку населення України про ґендерну 

рівність в суспільстві, в тому числі й у сімейному колі. За даними опитування 
населення України 2003 р. вважали, що жінки повністю рівноправні і в сім`ї, і 
на роботі біля половини (46%) опитаних жінок; натомість кожна десята (11%) 
визнавала, що жінки рівноправні з чоловіками тільки на роботі, а вдома мають 
підкорятись чоловікові; тоді як приблизно така ж кількість – 9% опитаних 
жінок притримувались зворотної думки про те, що жінки рівноправні лише в 
сім`ї, натомість на роботі їх здебільшого сприймають як другорядних 
працівників. Ще 13 % жінок вважали, що і на роботі і вдома їх вважають за 
людей другого сорту. Решта (21%) вагались щодо відповіді на питання про 
статус жінок у сім`ї й у суспільстві. 

Через чотири роки, за оцінкою респондентів, ґендерна ситуація в 
українському суспільстві стає більш демократичною, показником чого є 
виросла на 9% кількість жінок, які висловлювали думку про рівноправність 
жінок як на роботі, так і в родині. У 2007 році цієї думки притримувалось вже 
55 % жінок порівняно з 46% у 2003 році. По-друге, ця оцінка співпадає з 
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оцінкою ситуації щодо ґендерної рівності, наданої респондентами-чоловіками, 
які теж відзначають позитивні зрушення в цій сфері. так, якщо у 2003 р. 
вважали, що “жінки є рівноправними з чоловіками на роботі і в дома” 55% 
опитаних чоловіків, то у 2007 році - вже 61%.  

Водночас оцінка ґендерної рівності/нерівності чіткішає за рахунок тих, 
хто у 2003 році вагався з відповіддю на такі питання (21% жінок та 19% 
чоловіків) – у 2007 році таким був тільки кожен десятий чоловік та жінка (10% 
та 12% відповідно). Натомість серед тих жінок та чоловіків, хто у 2003 році 
характеризував становище сучасної українки як дискримінаційне, у 2007 році 
практично ніхто не змінив думки. Це є свідченням уповільненості руху до 
ґендерної рівності, через що лише ті, хто вагався щодо оцінки ґендерної 
ситуації, схилився до позитивної оцінки; як і про те, що дискримінаційні щодо 
жінок явища як у сфері сім’ї, так і на ринку праці продовжують тривати і 
станом на 2007 рік.  

Щодо рівності жінок і чоловіків у сфері сім’ї, то, як уже відзначалось, 
більша їх є егалітарними, внаслідок чого жінки відзначають свою 
рівноправність та повноцінність в сімейному осередку. Сумарно цей показник 
дорівнює 65%, його складають 55% жінок, які вважають, що «жінки 
рівноправні на роботі і в родині», а також 10% тих, які відповіли, що «жінки 
рівноправні тільки в родині, а на роботі до них ставляться в основному як до 
другосортних працівників». 

Привертає увагу значна частка чоловіків і жінок, які утруднюються з 
відповіддю на питання (десята частина й тих, і інших). Це свідчить про 
відсутність у суспільстві освітніх та просвітницьких програм щодо ґендерної 
рівності, оскільки в школах і в більшості вищих навчальних закладів не 
викладають такі курси, відсутня передача знань про особливості жіночої й 
чоловічої психології, конструктивні правила організації сімейного життя, 
статево-рольовий підхід в системах управління. Ці теми часто продовжують 
розглядатись та розцінюватись як “несерйозні”, хоча саме в цій “несерйозній” 
сфері протікає повсякденне життя людей, і не погано було б, щоб ґендерні 
взаємодії здійснювалися в рамках егалітарної сучасної культури, а не на 
підґрунті патріархальних стереотипів, що прийшли з далекого минулого. 



3.8. Сім`я та ґендерні ролі 
 
У сфері сімейних відносин українського суспільства можна відзначити 

чітко видимий конфлікт між уявленнями українців щодо бажаних моделей 
шлюбно-сімейних відносин та належних ґендерних ролей, які можуть бути 
розцінені як традиційні (патріархатні) і реально існуючими типами устрою 
сімейного життя, серед яких переважають ґендерно-егалітарні.  

Так, практично всі з опитаних жителів України (97%) вважають, що 
“жінка відповідальна за догляд за дитиною в сім'ї”, тоді як вважають, що 
«чоловік теж відповідальний і має цей обов'язок» лише 59 %. У цьому разі 
спостерігається тиск стереотипного уявлення про догляд за дітьми як про 
жіночу, а не чоловічу справу, під впливом якого формується уявлення й про 
ролі чоловіка у вихованні дітей. Тільки 63 % опитаних вважають роль 
вихователя своїх дітей важливою для чоловіка; при цьому практично всі 
притримуються думки, що для жінки ця роль дуже важлива (95 %).101 

Ці погляди закладають відсутність батька-вихователя в родині навіть за 
умов повної сім’ї з двома батьками, тоді як виховна роль чоловіка в сучасній 
родині є над-важливою і для доньки, і для сина. Дівчинка формує уявлення про 
всіх чоловіків у цілому на основі образу власного батька, і, якщо цей образ 
негативний, це спричиняє насторожене ставлення до всіх чоловіків, що є 
однією з перешкод побудувати в майбутньому власну родину чи створити 
довірчі відносини в ній. Хлопчикам позитивний образ батька потрібен для 
формування чоловічої ідентичності. В цілому, сучасні підходи, на яких 
будується ґендерна політика в сфері сім’ї, наполягають на однаковій 
важливості батьківства як для жінок, так і для чоловіків; роль чоловіка в родині 
жодною мірою не може обмежуватися роллю «здобувача».  

Натомість, як це показують результати проведених в Україні опитувань, 
97% жінок та 98% чоловіків вважають роль «здобувача» за основну для 
чоловіка у родині, тоді як інші його ролі трактуються як куди менш значущі. 
Такий жорсткий рольовий припис має низку негативних для чоловіків 
наслідків. Так, в умовах низької середньої заробітної плати по країні в цілому, 
високої ймовірності втрати роботи, значна кількість чоловіків опиняється в 
ситуації фрустрації, а іноді й депресії, що має наслідком руйнівну й 
саморуйнівну поведінку замість активізації інших своїх сімейних ролей. Такі 
стереотипні погляди й уявлення є могутнім бар'єром на шляху кооперації 
жіночої й чоловічої праці в родині, створення теплих емоційних відносин між 
членами родини, ефективного виховання дітей і, у цілому, збільшення 
стабільності сім`ї. 

Варто не забувати, що роль “здобувача” у родині, його професійна 
успішність, від якої залежить відповідна матеріальна винагорода, часто 
залежить від внеску дружини у формування кар'єри чоловіка, Щоденна робота 
по створенню гарних побутових умов, а, іноді, і пряма допомога чоловіку в 
його професійній роботі вдома (передрук матеріалів, складання кошторисів 
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робіт, ведення бухгалтерії і т.д.), у більшості випадків не враховуються як 
“робота” і зараховується в рахунок професійних заслуг чоловіка.  

З іншого боку, роль “здобувача”, має і негативну сторону. Чоловіки 
важкої фізичної праці часто обурюються і скаржаться на тиск членів їхніх 
родин, що вимагають від них важкої, іноді надмірної праці заради забезпечення 
родини. У цій ситуації чоловіки розглядають своїх дружин як тих, хто змушує 
їх працювати, у той час як самі вони не хочуть це робити, таким чином, втома і 
роздратування від важкої роботи переноситься на дружину. Таким чином, 
чоловіча робота і роль чоловіка в родині теж ґендерно обумовлені і побудовані 
на системі сімейної підтримки, а часто, і на більш привілейованому становищі 
чоловіка в родині.  

У наш час відпала соціальна необхідність у поділі праці на основі 
здатності жінки до дітородіння, яка існувала в примітивних суспільствах 
минулого, і значна, а в нашій країні більшість жінок сполучають материнство з 
роботою поза домом або навчанням. Треба особливо підкреслити дуже високий 
освітній рівень українських жінок, який, безумовно, сприяє їх бажанню 
працювати поза домом и реалізовувати всі свої здібності і знання. Так, у 2008 
році серед населення у віці 14-35 років 23,4% жінок мали повну вищу та базову 
вищу освіту, серед чоловіків цієї ж вікової категорії такій рівень освіти мали 
тільки 18%.102 

Крім цього, слід враховувати, що жінка вже не народжує такої великої 
кількості дітей, як у минулому, й значну частину свого життя може і змушена 
присвячувати ще чомусь, крім їх виховання – професійному удосконаленню, 
суспільній роботі або політичній діяльності. Так, рівень зайнятості жінок 
роботою поза домом складає 53,1% (серед всіх жінок у віці 15-70 років), рівень 
зайнятості серед чоловіків не значно більший - 62.8.103 Крім цього, бюджет 
більшості сучасних родин складається з двох, часто – рівних внесків від 
чоловіка, та від жінки, тобто в переважній більшості випадків чоловік фактично 
перестав бути єдиним годувальником у родині. Але традиційні ґендерні ролі 
продовжують відтворюватись – від жінок вимагають сконцентрованості на 
домашній сфері і самопожертви заради близьких, а від чоловіків – успіху в 
сфері суспільній. Більше того, ця традиційна ґендерна сегрегація переноситься 
й у сферу оплачуваної праці, зокрема формуючи специфічно «жіночі» професії 
і «жіночі» робочі місця простим винесенням на соціальний макро-рівень 
традиційних жіночих занять у колі сім`ї. 

Саме життя породило більш гнучкий розподіл ролей у родині, виходячи зі 
схильностей і інтересів чоловіка й жінки. Так, сучасне розуміння ролі батька 
включає надання і психологічної, й емоційної підтримки дітям; батьки в наш 
час уже не соромляться бути ласкавими і ніжними, а також і цілком перебирати 
на себе функцію обслуговування дітей, іноді зовсім маленьких. З'явився 
спеціальний термін, для характеристики такого поводження - «сенситивне 
поводження». Хоча ці явища ще не набули поширення у нашому житті, але вже 
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41 % опитаних українців – чоловіків вважають «нормальною» ситуацію, коли 
чоловік бере відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 
віку».104 

У наш час вчені вивчають інститут сім`ї, послуговуючись теорією 
конфлікту. Влада в родині на рівні прийняття рішень вивчалась і раніше, у 
радянські часи, але з її аналізу вихолощувався той факт, що більший ступінь 
влади має той із членів родини, хто володіє більшими матеріальними засобами. 
Вважалося, що для „радянської людини” матеріальні інтереси вже стали 
вторинними. Тому не застосовувалась і розроблена ще в 1960-ті рр. теорія 
«ресурсів»: той чоловік, що має великі ресурси (високий освітній, професійний 
статус, великі прибутки тощо), має і більше влади в родині. Однак пізніші 
вивчення розподілу влади в сім`ї показали, що феномен розподілу влади в 
родині, як у іншій групі, є комплексним, і залежить не тільки від об'єктивних 
обставин, але і від особистісних якостей чоловіка й жінки, та від того, хто з 
подружжя більше зацікавлений у партнері. В шлюбі домінуватиме той, хто 
менше зацікавлений у партнері. Відзначається, що саме залежні від чоловіка 
дружини схильні вдаватися до тих маніпуляцій (непрямих емоційних прийомів, 
які мають на меті відновити баланс влади у взаєминах із шлюбним партнером), 
які в народному фольклорі висловлені у прислів'ї «Чоловік – голова, а дружина 
– шия; куди шия – туди і голова». Цю стратегію сімейної поведінки часто 
рекомендують жінкам і сучасні «дамські» журнали. Така не зовсім чесна з 
погляду сімейного партнерства позиція слабшатиме мірою збільшення жіночої 
самоповаги та поваги до партнера. Слід очікувати, що встановлення ґендерного 
балансу в розподілі владних повноважень в родині здійснюватиметься як за 
рахунок росту професійного статусу жінки (і, відповідно, рівня її доходів та 
економічної незалежності), так і виростання ваги у суспільній свідомості 
«жіночих» цінностей – турботи про дітей, підтримки та любові, що надається 
членам родини з їх боку.  

Враховуючи, що сучасна українська сім‘я перебрала на себе багато з 
функцій соціоекономічного забезпечення життєдіяльності своїх членів, доречно 
розглядати родину і як місце, де економічні інтереси одних її членів вступають 
у протиріччя з інтересами інших. Оскільки в родині присутні елементи 
економічного виробництва, в ній у значному ступені відбувається перерозподіл 
матеріальних благ, розподіл (не завжди рівний і справедливий) домашніх 
обов'язків, часу на відпочинок і на сон. Цей вимір потребує власного вивчення, 
тим більше зараз, коли за наявними дослідженнями сучасної української сім`ї, 
гроші та їх розподіл узагалі не фігурують, наприклад, серед причин сімейних 
конфліктів і розлучень. Питання про розподіл грошей поміж членами родини та 
з'ясування, на кого конкретно й скільки саме витрачається коштів часто взагалі 
не включаються в опитувальники. 

Доволі вивченою є домашня неоплачувана праця як причина суперечок 
між подружжям. Здійснено низку досліджень, які з'ясовували думку 
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респондентів про те, хто має виконувати домашню роботу; чи потрібно жінкам 
працювати за гроші поза домом, а чоловікам – займатися домашнім 
господарством; хто і скільки часу витрачає на виконання домашньої роботи. 
Однак доходи, зарплата і пов'язаний з ними перерозподіл матеріальних засобів 
між членами родини досі є маловивченими, як і питання про те, хто вирішує, на 
що й у якій кількості слід витрачати гроші; чи варто витрачати зарплату 
чоловіка (дружини) на предмети розкоші для нього (неї) або ж на задоволення 
потреб родини. З цих питань соціологічних і статистичних даних з української 
реальності вкрай недостатньо, тоді як відповіді на них є надважливими для 
формування ефективної сімейної ґендерної політики.  

Так, фахівці окремих іноземних фірм, аналізуючи асортимент товарів, що 
користуються попитом у країнах колишнього Радянського Союзу, у тому числі 
й в Україні, дійшли висновку, що серед дорогих та якісних товарів великим 
попитом користуються тільки автомашини (причому дуже дорогі), сигарети і 
спиртні напої вищої якості. Меблі для домашньої оселі, дорогий жіночий одяг 
кращих європейських фірм купуються набагато рідше.  

Це свідчить про те, що чоловіки-бізнесмени, які заробляють великі гроші, 
витрачають їх насамперед на себе, на товари престижного чоловічого набору. 
Для жіночого призначення купують товари нижчої якості, відповідно, більш 
дешеві, доставлені переважно з Туреччини або Китаю. Цей приклад свідчить, 
що в дуже заможних родинах дійсно здійснюється перерозподіл багатства на 
користь чоловіків, при цьому певну частку (в даному разі меншу) отримують і 
жінки. 

У наш час причиною багатьох сімейних конфліктів є неузгодженість 
рольових очікувань партнерів по шлюбу. Різні розуміння «хорошої» дружини 
та «справжнього» чоловіка призводять до втрати порозуміння, без чого 
неможливі злагоджені дії у сім`ї. Дані проведеного в Україні соціологічного 
дослідження показують, що в молоді, яка не перебувала в шлюбі, переважають 
традиційні й спрощені уявлення про “хорошого чоловіка” й “хорошу дружину”, 
що є суттєвою прогалиною ґендерного виховання молоді.105  

Якими ж є моделі «хорошої дружини та хорошого чоловіка» в свідомості 
молоді та чи збігаються уявлення юнаків та дівчат у цій сфері? На думку 
юнаків, «хороша дружина» повинна бути (якості наведено за спаданням 
значущості:  

(1) Доброю та лагідною (52%) 
(2) Охайною, завжди слідкувати за зовнішністю (45%)  
(3) Доброю господинею в домі (45%)  
(4) Не дуже вимогливою (42%)  
(5) Не зловживати алкоголем (31%)  
(6) Мати спокійний характер (28 %) 
(7) Бути гарним сексуальним партнером (26 %) і таке інше. 
Дівчатам портрет “хорошої дружини” бачиться трохи інакше: 
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(1) Гарна господарка в домі (61%) 
(2) Охайна, завжди слідкує за зовнішністю (60%)  
(3) Займається вихованням дітей (49%)  
(4) Добра та лагідна (44%)  
(5) Не палить (39%)  
(6) Не примхлива, не зайве вимоглива (37 %) 
(7) Має спокійній характер (31 %) і таке інше. 
Намальований дівчатами портрет демонструє прихильність до суто 

традиційного (консервативного) набору ролей дружини, який мало відповідає 
реаліям суспільного життєустрою в Україні та в передових країнах світу (в яких 
уже давно й успішно замінюється на більш рівноправний партнерський набір 
ролей). Останній передбачає, що не тільки чоловік, але й дружина роблять 
економічний внесок у життя сім'ї згідно зі своїми здібностями до заробітку. 
Молоді українки ж поставили характеристику «матеріально забезпечувати свою 
сім'ю» на останнє, 14-те місце. Крім цього, дівчата приділили більше уваги 
традиційно-інструментальним ролям дружини (добра господарка, гарна, охайна 
зовнішність та таке інше), а не головній та найважливішій у сучасній сім'ї – 
емоційній, експресивній: “любити чоловіка” та “любити своїх дітей” дівчата 
ставлять на одне з останніх, 13 місце.  

Аналіз образу «хорошої дружини», що постає з відповідей юнаків, а 
особливо – дівчат показує його невідповідність життєдіяльності й потребам 
сучасної сім'ї згідно сучасних рольових наборів дружини та чоловіка. При тому, 
, що мотивацією створення 90% шлюбів є любов, лише кожна десята дівчина, 
проектуючи портрет “хорошої дружині”, звернула увагу на таку якість, як 
“кохати чоловіка” чи “піклуватися про чоловіка”. 

У наш час, коли зовнішній тиск на сім'ю (релігія, заборона на розлучення, 
соціальний контроль) став слабким і не має такого значення як раніше, 
збільшується роль міжособистісних стосунків у сім'ї: кохання, піклування та 
психологічної підтримки. Тільки за їх наявності буде забезпечена стабільність 
та якість шлюбу. З відповідей молоді можна зробити висновок, що вона 
усвідомлює ці нові реалії погано, з етикою та психологією сімейних стосунків 
знайома явно недостатньо, що означає невключеність блоку таких питань в 
систему виховання та освіти, котра й формує погляди й уявлення молоді на 
сімейне життя та взаємовідносини статей.  

Модель «хорошого чоловіка» за відповідями юнаків складається з 
наступних характеристик: 

(1) Матеріально забезпечує сім'ю (68 %) 
(2) Має спокійний, стриманий характер (39 %) 
(3) Має почуття гумору (32 %) 
(4) Займається домашнім господарством (28 %) 
(5) Не зловживає алкоголем (26 %) 
(6) Піклується про дружину (21 %) 
(7) Не палить ( 17 %) і таке інше.  



Така характеристика, як “кохати дружину” посіла 11-те місце. У дівчат 
набір характеристик моделі “хорошого чоловіка” ще більш традиційний та 
спрощений. Він: 

(1) Матеріально забезпечує сім'ю (83 %) 
(2) Не зловживає алкоголем (54 %) 
(3) Має спокійний характер (38 %) 
(4) Має почуття гумору (37 %) 
(5) Не вередує, не занадто вимогливий (34 %) 
(6) Не палить (32 %) 
(7) Піклується про дружину (28 %) і таке інше. 
Вищезазначені характеристики розміщені в порядку зменшення їх 

значущості для опитаної молоді. Така ознака демократичної (егалітарної) сім`ї, 
як допомога у веденні домашнього господарства, розташована в дівчат на 
одному з останніх, дев'ятому місці, “кохання чоловіка” – на десятому, а 
“виховання дітей чоловіком” – на одинадцятому місці. Ознайомлення з образом 
“хорошого чоловіка” у баченні молодих жінок пояснює той факт, що переважна 
частина заяв на розлучення подається саме жінками. Однією з причин, які 
призводять до розлучення, є низька вимогливість до партнера на стадії вибору 
та одруження. Опитані дівчата у більшості мають занадто примітивні, 
спрощені та навіть архаїчні уявлення щодо ролі чоловіка в сім`ї. Після 
одруження спільне життя, що висуває завдання з кооперації домашньої праці, 
уміння поступитись або чимось пожертвувати заради загальносімейних 
прагнень, змушує жінок вимагати від свого обранця зовсім не того, що на стадії 
дошлюбного залицяння. Якщо ця кооперація й праця на спільні інтереси сім`ї з 
боку чоловіка не здійснюється, то результатом стає конфліктна чи зруйнована 
сім'я. 

Іноді можна почути питання: «Чому так пропагується демократичний, 
егалітарний устрій сімейних відносин, чому не вітається патріархальна родина, 
адже її відрізняла велика стабільність?»  

Дійсно, кожна родина автономна у виборі способу своєї життєдіяльності 
і структурі владних відносин. Сучасна сімейна ґендерна політика визнає її 
автономність, однак має спрямовуватись проти уніфікації й жорсткого 
закріплення “статевих ролей”, існуванням яких виправдовують 
безвідповідальність, сімейне насильство або агресивність та жорстокість.  

Ґендерний підхід у сфері сімейних відносин виявляє, що сповідування 
традиційної сімейної ідеології на кшталт “домашня робота – справа, не варта 
справжнього чоловіка”, “гарна мати має все віддати дітям, а потім думати про 
себе”, “успішність виховання дітей більше залежить від матері, аніж від батька” 
тощо, чоловіки часто використовують для виправдання свого домінування в 
родині і небажання виконувати рутинні домашні обов'язки, а жінки – для 
самовиправдання власного підлеглого становища й перевантаженості 
домашньою роботою по обслуговуванню членів родини. Крім того, на рівні 
сімейних, міжособистісних відносин, роль сильного та емоційно стриманого 
супермена, нав‘язуваної чоловіку, призводить його до втрати взаєморозуміння з 
оточенням. Крім цього, виконання ролі «стриманої» людини позбавляє чоловіка 



можливості «виговоритися», розповісти кому-небудь про свої неприємності і 
тим самим зняти або зменшити емоційну напругу, що є одним із факторів 
формування серйозних серцево-судинних та інших захворювань.  

Всупереч поширеним поглядам про те, що одруженій жінці живеться 
легше, бо про неї піклується чоловік, соціологічні опитування показують, як 
часто це не відповідає дійсності. За даними опитування населення України 2003 
р., кожна четверта з опитаних жінок не задоволена своїм шлюбом, тоді як серед 
чоловіків – лише кожен шостий. Більшість навіть задоволених шлюбом жінок 
відзначають труднощі сімейного життя, особливо наголошуючи на своїй 
завантаженості домашніми справами, що призводить до постійної утоми. 
Набагато частіше за одружених чоловіків одружені жінки страждають 
психічними комплексами і нерідко знаходяться на грані психічного розладу. 
Безліч домашніх справ, а потім і поява дітей часто змушують жінку 
відмовитися від професійного покликання й кар'єри. Для домогосподарок 
єдиною долею стає невдячна праця по обслуговуванню родини, дуже потрібна 
для її близьких і суспільно необхідна, однак не оплачувана і така, що не 
користується повагою в суспільстві, а отже й не приносить жінці суспільного 
визнання. 

Яскравий приклад тому: телебачення й радіо не транслюють нам передач 
про зразкових домогосподарок і гарних матерів, але люблять брати інтерв'ю в 
жінок-депутатів, лікарів, вчителів і таке інше. Цілком закономірно, що 
більшість жінок нашої країни (як і інших країн) намагаються сполучати 
службові й домашні обов'язки, почуваючи себе, як показують соціологічні 
опитування, щасливішими за домогосподарок. 



3.9. Сучасні ґендерні контракти 
 
Окрім законодавчого закріплення, відносини між статями на практиці 

оформлюються у вигляді стійких практик розподілу ґендерних ролей – так 
званих ґендерних контрактів. Такі контракти – це правила взаємодії, а також ті 
права й обов'язки, що визначають розподіл за ознакою статі праці в родині та у 
професійних сферах, взаємні зобов'язання щодо їх виконання тощо.  

В Україні основним ґендерним контрактом досі є контракт «працюючої 
матері», що склався у радянські часи з 1930-тих рр. Ним передбачалось, що 
жінка працювала повний робочий день, виховувала дітей, частково поділяючи 
виховання з державою (дитсадком, шкільною “групою подовженого дня“ ) і 
родичами (набагато рідше – з найманими працівниками); і цілком відповідала 
за організацію сімейного побуту.  

Цей вид ґендерного контракту домінував протягом усього радянського 
періоду історії. Його відмітними рисами є те, що в ньому збережені одні 
традиції – цінності материнства, домашня робота як власне жіночий обов'язок, 
– та зруйновані інші (зокрема, повна економічна залежність дружини від 
чоловіка).  

Однак крім нього і в радянський період функціонували ще два менш 
поширені ґендерні контракти – „повсякденний” та „нелегітимний”. 
“Повсякденний” контракт народжувався з практики життя: працююча дружина 
розбудовувала неформальні соціальні мережі спілкування, розширювала коло 
знайомих задля компенсації постійного дефіциту товарів та послуг; сюди ж 
входили практики «неповної родини» як результат розлучень, та позашлюбне 
материнство. Інший контракт – “нелегітимний”, – існував поза офіційною 
сферою (непрацююча жінка-утриманка, проституція, так зване “дармоїдство”), і 
для тих, хто його практикував,  
передбачалось навіть карне переслідування. 

Внаслідок такого історично довгого відтинку часу, протягом якого 
функціонував офіційний контракт “працююча мати” і його “повсякденний” 
варіант, сформувався особливий, притаманний цьому часу і умовам існування 
тип жінки.  

Організація комфорту й благополуччя членів родини та близьких у 
радянських умовах дефіциту товарів і послуг вимагали творчого, 
організаторського й комунікаційного досвіду та компетентності у різних сферах 
життя. Уміння організувати повсякденне життя (дістати продукти харчування 
та нормальний одяг; влаштувати дитину в “хороший” дитячий садок, а літніх 
родичів – до хорошого лікаря; “записатися” в чергу по меблі й чекати на них 
роками; організувати прийом і приготувати стіл на високому кулінарному рівні; 
сезонне консервування фруктів і овочів, не кажучи про роботу на присадибній 
ділянці) було важливим підтвердженням соціальної компетентності жінки-
господарки. Такі складні умови існування сформували (і продовжують 
формувати зараз) відповідальну, сильну і здатну до керівництва залежними від 
її турботи іншими жінку. Причому ці якості вимагались від жінок з усіх 
соціальних груп населення.  



З кінця 1980-х ґендерні контракти, відповідно до нових реалій життя, 
набувають нового ідеологічного наповнення, легалізуючи раніше нелегітимні 
практики непрацюючої жінки на утриманні. Однак, контракт “працююча 
мати” залишається основним і найбільш поширеним і сьогодні, бо в цей 
період соціально-економічні умови життя різко погіршилися, внаслідок чого 
жінкам треба було зберігати свою високу професійну та соціальну активність. 

Стрімке розшарування населення на “багату” меншість і “бідну” 
більшість, а також поширення в повсякденній свідомості уявлень про 
непрацюючу жінку з багатої родини, яку повинен забезпечувати “справжній” 
чоловік, привело до певної переструктурації ґендерних контрактів, що і 
спостерігається нині.  

В сьогоденній Україні чітко простежується функціонування ґендерних 
контрактів чотирьох типів. Перший – „працююча мати”, який передбачає і 
материнство, і заробіток жінки, що є життєво необхідним для всієї родини. 
Другий – „кар`єрно зорієнтована жінка”, несуперечливо поєднує роль матері, 
відповідальної за домогосподарство, та роль зорієнтованого на професійне 
зростання спеціаліста (включає безкоштовну допомогу родичів та/або платну 
допомогу найманих працівників). Третій – „домогосподарка”, включає 
обслуговування членів родини, материнство й турботу в обмін на матеріальне 
забезпечення чоловіком. До нього включена також сексуальна привабливість 
(що в 2-ій половник ХХ сторіччя включалась до тіньового, нелегітимного 
контракту). Четвертий – „спонсорський” контракт, означає обмін (продаж) 
зовнішньої привабливості й сексуальності на матеріальну підтримку з боку 
чоловіка, тобто цей раніше нелегітимний контракт в сучасних умовах стає 
легітимним, хоч морально й не схвалюваним. Для жінки в ньому не значимі ні 
материнство, ні робота, нею виконується й акцентується тільки сексуальна 
роль. 

Слід наголосити, що наведені основні типи контрактів є не результатом 
цілеспрямованої державної політики в цій сфері, а наслідком стихійної 
адаптації різних соціальних груп до нових соціально-економічних умов життя й 
вироблення різних стратегій пристосування. Так, контракт дружини-
домогосподарки, яка культивує сексуальну привабливість і орієнтована на 
споживання, став найбільш поширеним у вищих майнових прошарках. 
Натомість наймасовішим і найпоширенішим в умовах сучасної України 
лишається контракт працюючої матері. 

 



3.10. Ґендерна соціалізація дітей у родині 
 
Ґендерна соціалізація передбачає та охоплює засвоєння ролей батька та 

матері, сексуального партнера, нареченої та нареченого (тобто включає статеве 
виховання), а також охоплює ґендерну забарвленість професійних, 
громадянських та інших ролей, які виконує кожна людина протягом свого 
життя. 

На жаль, обидві ці виховні стратегії здійснюються сучасними родинами 
переважно стихійно. Дуже рідко батьки приділяють досить уваги статевому 
вихованню дитини. Ще рідше вони замислюються над питанням: до яких ролей 
у родині потрібно привчати дівчат та хлопців, і чи будуть відповідати ці ролі 
засадам, на яких будуються відносини між подружжям у сучасних, переважно, 
демократичних, партнерських родинах. 

Річ у тому, що статеве й ґендерне виховання – сфера, яка стосується 
інтимних та складних питань майбутніх взаємовідносин з сексуальним або 
шлюбним партнером. А що думає з цього приводу населення України? За 
даними опитування Інституту соціології 2007 року, в якому пропонувалось 
відзначити не більше трьох соціальних інституцій, які повинні здійснювати 
статеве виховання підлітків, три чверті (75%) опитаних схилилися до думки, що 
члени родини (батьки, бабусі/дідусі) мають відігравати найбільшу роль у 
статевому вихованні неповнолітніх.106 Половина опитаних вважає, що також і 
школа (47%) повинна приймати в ньому участь у формі викладання 
спеціального предмета, присвяченого статевому вихованню. Тільки 18% із 
опитаних вважають, що цю функцію можуть виконувати засоби масової 
інформації. І це цілком закономірно, оскільки телебачення, Інтернет і «жовта 
преса» досить часто не витримують вимог коректної і моральної подачі своїх 
матеріалів. І тільки 4% опитаних вважають, що друзі-підлітки можуть 
відігравати значну роль в статевому вихованні їх дітей. У літературі з 
вихованню вже давно відзначається, що друзі-підлітки є найнебажанішим 
каналом отримання інформації щодо взаємовідносин статей та питань 
сексуального життя людини, оскільки їх знання здебільшого базуються не на 
науковій інформації та принципах моралі, а транслюють стереотипні й часто 
міфологізовані уявлення стосовно інтимної сфери життя людини. 

 
Таблиця 15. Думка населення, щодо тем лекцій, які необхідно читати для статевого 

виховання підлітків, 2007р. (%)* 
Теми лекцій Чоловіки Жінки Всі 

Секс підлітків - це аморальна справа 22 22 22 
Небезпечність та шкідливість сексу для підлітків 43 49 46 
Обов`язкова передумова сексу - кохання 28 32 30 
Шлюб - обов`язкова передумова сексу 26 28 27 
Культура спілкування з особами протилежної статі 53 57 55 
Методи запобігання вагітності та захист від венеричних хвороб 51 53 52 
Сексуальні техніки та задоволення 8 4 6 
Важко відповісти 14 12 13 
*Респондент відмічав всі теми, що вважав важливими, тому сума перебільшує 100% 

                                                
106 Проект «Українське суспільство: моніторинг соціальних змін», Інститут соціології НАН України, 1994 – 
2008 рр.  



 
Дані таблиці 15 відображають думку населення щодо пріоритетності й 

актуальності тем з сексуального виховання молоді, які необхідно читати у 
школах та інших інституціях у першу чергу. Характерно, що найчастіше 
називається тема: «Культура спілкування з особами протилежної статі» (55%). 
Із власного життєвого досвіду та спостережень за оточуючими люди бачать 
значну невідповідність поширеної в нашому суспільстві культури спілкування 
загальноприйнятим нормам як у родині, так і поза нею. Нецензурні вирази, 
брудна лайка зараз досить поширена серед певної категорії молоді, причому, 
суто таке поводження вважається серед молоді як «круте». Особливо 
насторожує, що до такого типу поведінки тяжіють і дівчата. На другому за 
частотою згадування місці знаходиться така тема, як «Методи запобігання 
вагітності та захист від венеричних хвороб». У 1990-х Україна пережила 
справжню «сексуальну революцію», яка прийшла до нас пізніше, ніж до 
західного світу, в якій свобода розглядалась як вседозволеність. Внаслідок 
цього було скасовано цензуру на порнографічні матеріали і в засобах масової 
інформації, і в кіноіндустрії. Молоде покоління, яке формувалося в ці роки, 
досить швидко відгукнулося на цю так звану свободу: тогочасні опитування 
молоді свідчать, що одна третина юнаків (учнів старших класів 
загальноосвітніх шкіл) планувала почати статеве життя у 15-16 років. У той же 
час кожен п`ятий з них не зміг сказати, коли він планує самостійно заробляти 
гроші і коли побудує власну сім`ю. Серед дівчат планували почати статеве 
життя у 16-17 років 35%.107 

Початок статевого життя у соціально незрілому віці має наслідком цілу 
низку проблем. Це і зростання кількості хвороб, що передаються статевим 
шляхом, і ріст позашлюбної народжуваності, і ранні шлюби, які вважаються 
доволі нестабільними з приводу соціальної і психологічної незрілості 
подружжя. Кожен п`ятий з опитаних взагалі, вважає секс підлітків аморальною 
справою, а кожен другий – небезпечним і шкідливим.  

Дитина набуває ґендерної ідентичності шляхом ґендерної соціалізації, і 
починається цей процес у родині. Вже у дошкільному віці діти досягають –
розуміння того, що їх стать постійна і змінити її неможливо.  

Але ґендерна соціалізація, яка починається у родині, має свої особливості 
залежно від того, на хлопчика чи на дівчинку вона спрямована. По-перше, 
інтенсивність соціального тиску на хлопчиків, якщо вони відходять від 
„чоловічих” стандартів поведінки, зовнішності чи вигляду, вища, ніж на 
дівчаток. По-друге, жіночі ролі визначаються менш жорстко і насаджуються 
менш послідовно, ніж чоловічі. Хлопців частіше карають, однак вони ж частіше 
отримують і увагу, й добре слово, і більшу свободу та незалежність протягом 
всього свого розвитку.  

По-третє, протягом усього виховного процесу хлопчики привертають 
більші зацікавленість і увагу, ніж дівчатка, що може пояснюватись як тим, що 
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хлопчиків традиційно більше цінують, так і тим, що їх фізична сила, енергія і 
агресивність потребують посиленої дисципліни і соціалізації.  

По-четверте, вже з перших років життя дитини проявляються відмінні, 
диференційовані цілі ґендерної соціалізації. Починаючи з раннього дитинства, 
хлопчикам надають більше автономії в соціальній, позасімейній активності, 
привчаючи до більш широкого світу і готуючи до суспільних ролей. Натомість 
дівчаток більше залучають до виконання домашніх обов`язків, допомоги 
молодшим та старшим, концентруючи таким чином їх увагу та інтереси на 
домашньому осередку. 



3.11. Ґендерна складова соціальної політики щодо родини 
 

Ефективність дружньої щодо родини соціальної політики залежить від 
залучення чи ні підходів щодо ґендерної рівності в сім‘ї, й зокрема, 
обґрунтованого вибору концепції, на основі якої розроблятимуться конкретні 
соціальні програми.  

Головна умова ефективності і вірної спрямованості соціальної політики 
щодо родини – наявність в її основі теоретичної концепції вирішення проблем 
ґендерної рівності в сім`ї й засобів, що звідси випливають.  

Суть концепції така: на основі яких поглядів практичні соціальні 
програми будуть розроблятися – патріархатних (посилення яких у суспільстві 
ми зараз спостерігаємо) або егалітарних (по-справжньому демократичних)? Від 
обраної концепції буде залежати дієвість короткотермінових і особливо – 
довготермінових заходів допомоги сім`ї та її членам. 

Низька ефективність значної кількості раніше прийнятих програм 
зумовлювалась покладеними в їх основу поглядами та переконаннями, за якими 
поділ соціальних функцій між чоловіком і жінкою має природні, біологічні 
підстави. Це визначало головну життєву мету жінки – бути матір'ю, і чоловіка, 
на якого покладався зв'язок між родиною і ширшим соціальним оточенням, 
суспільством в цілому. Особистість жінки зводилась до статі, а низка 
негативних процесів соціально-демографічного характеру отримувала, в якості 
пояснення, зайнятість жінок у суспільному виробництві, їх робота поза домом 
та надмірна емансипація. 

Егалітарна концепція рівності прав і можливостей виходить із того, що і 
чоловік і жінка рівні як особистості і тому повинні мати рівні можливості для 
розвитку. Існуючий нині поділ праці, як у сім`ї, так і в суспільстві в цілому, має 
соціальну природу. Новий, егалітарний тип відносин між статями, що зараз 
змінює патріархатний, заснований не на традиційно заданому взаємозв'язку 
панування й підпорядкування, зведеного в ранг природного закону, а на 
відносинах особистісної взаємодоповнюваності в суспільстві й родині. Перехід 
від патріархатної системи соціо-статевих відносин до егалітарної є 
фундаментальною особливістю сучасної епохи, яку ми відзначаємо і в 
українському суспільстві. 

Егалітарний принцип рівності статей не є стиранням відмінностей між 
чоловіком і жінкою; він, навпаки, передбачає граничний облік 
психофізіологічних особливостей, пов'язаних зі статтю, за одночасного зняття 
всіх тих бар'єрів, що заважають проявитися людині як особистості. Це 
відноситься і до чоловіків, і до жінок. 

У програмних документах, які торкаються інституту родини, повинно 
бути чітко обговорено, що всі заходи з „поліпшення становища жінки”, „пільг 
працюючим жінкам” тощо, можуть прийматися тільки як система тимчасових 
заходів. Історичний досвід показує, що ідеологія допомоги, якщо її не 
розглядати як систему тимчасових мір, не тільки не веде до подолання 
відсталості чи підпорядкованості, а навпаки, й надалі відтворює та консервує ці 
відносини. Вона не скасовує суспільної ієрархії (як і раніше, жінки 



залишаються дискримінованими), і є неефективною з погляду подолання 
патріархальних відносин, не створює умов для вільного розвитку особистості, а 
тільки ускладнює їх. 

Довготермінова політика з утвердження ґендерної рівності має перенести 
акцент з ідеї допомоги жінці на створення рівних можливостей для обох статей 
у всіх сферах, ґрунтуючись на наступних принципах: 

– жінка і чоловік мають однакові права, обов'язки й можливості у всіх 
сферах життя, у тому числі й у сімейній; 

– родина повинна бути суверенною в прийнятті рішень щодо свого 
економічного й демографічного відтворення. 

Звідси й конкретний механізм, що забезпечує проведення довгострокової 
ґендерної сімейної політики: пільги у сфері зайнятості, що держава вважає за 
можливе надати працівникам, які поєднують сімейні й трудові функції, повинні 
бути адресовані родині, а не окремо матері або батькові (за винятком пільг, 
надаваних у зв’язку з вагітністю й народженням). Держава, керівник на 
виробництві, лікар, який оформлює документи, не повинні вказувати родині, 
хто з батьків має скористатися відпусткою по нагляду за дитиною (повністю 
або частково), хто працюватиме повний чи неповний день (можливо, цей режим 
буде зручніший батькові), за графіком тощо. Таким чином, родині не 
нав'язуватиметься ні традиційний, ні егалітарний тип відносин. Сім`я сама 
визначить, що їй необхідно. 



Висновки та рекомендації 
 
Стабілізація інституту сім`ї на ґендерно збалансованих засадах потребує 

формування та здійснення соціально-економічної державної політики, яка 
ґрунтується й використовує наступні рекомендації:  

 
• Інтегрувати ґендерний підхід в Концепцію сімейної політики, яку 

розглядати як складову соціальної політики країни в цілому.  
• Дослідити можливості оптимізації поєднання професійної 

діяльності та сімейних обов’язків як для жінок, так і для чоловіків. 
Вивчити кращі світові практики із надання можливостей такого 
поєднання. 

• Розробити систему заходів, які б стимулювали підприємців 
надавати рівнодоступні відпустки по догляду за дітьми та 
непрацездатними членами сім‘ї, як для жінок так і для чоловіків на 
паритетних засадах.  

• Розробити спеціальні реінтеграційні програми з адаптації жінок 
(чоловіків), які повертаються на робочі місця з довготривалих 
відпусток по догляду за дітьми.  

• Розвивати мережу батьківських шкіл та спеціальні програми 
усвідомленого батьківства.  

• Вивчити можливості комерціалізації дошкільних закладів та 
закладів по догляду за непрацездатними людьми з фізичними 
обмеженнями та розробки системи заходів економічного та 
неекономічного характеру (податкові канікули, пільги на оренду 
тощо) по стимулюванню їх створення. 

• Організовувати та проводити освітньо-просвітницькі заходи, в тому 
числі із залученням ЗМІ, спрямовані на подолання ґендерно-
стереотипних упереджень щодо сімейних ролей жінок та чоловіків. 
Проводити відповідну просвітницьку і виховну роботу серед 
населення і молоді.  

• Створювати та втілювати концепції та програми виховної роботи з 
дітьми та молоддю щодо ґендерно недискримінаційної поведінки 
та попередження проявів сімейного насилля. Поліпшити та зробити 
більш доступ6нними заклади із сімейного консультування. 
Розширити систему заходів та таких соціальних інституцій як 
кризові центри та притулки для жінок, що постраждали від 
насильства, а також центрів медико-соціальної реабілітації жертв 
насильства в сім`ї. Розробити систему заходів по збереженню й 
розширенню мережі підприємств соціально-побутової та 
оздоровчо-рекреаційної інфраструктури. 

ґенд 




