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Краснянська Н. Д., Михальчук К. В. (Одеса, Україна) 

ГEНДЕРНІ ВІДНОСИНИ ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІОЛОГІЧНОГО 

АНАЛІЗУ 

У тезах проаналізовано гендерні відносини в Україні та необхідність їх 

гармонізації. 
 

 

Krasnianska N., Mykhalchuk K. (Odessa, Ukraine) 

GENDER RELATIONS AS A SUBJECT OF SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

The thesis analyzes gender relations in Ukraine and the need for their 

harmonization. 
 

 

Поняття «гендер» (gender) означає соціально-рольовий статус людини 

(соціальні можливості кожної статі в освіті, професійної діяльності, доступ до 

влади, сімейні ролі та ін., особливості соціальної поведінки, стилю життя та 

способу мислення). Ґендер стосується не тільки чоловіків та жінок як окремих 

індивідів,а й характеризує відносини поміж ними як соціально- 

демографічними групами та ґендерні відносини в цілому – те, як реалізуються 

соціальні ролі жінок і чоловіків, дівчаток та хлопчиків, як вони соціально 

вибудовуються, трансформаціями суспільства, що знаменують вихід на 

історичну арену такого феномену як « жіноча революція». Жіночий чинник 
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наполегливо і стрімко вривається в сучасну картину світу, потребуючи 

переосмислення багатьох засад цивілізації, в тому числі місця та ролі жінки в 

сучасному світі, без вирішення яких неможливий поступальний розвиток. 

Осмислити радикальну зміну становища жінки, зміцнення і розширення 

жіночого начала в суспільстві покликана гендерна наука. Гендерні 

дослідження не є суто жіночими, вони зорієнтовані й на проблеми чоловічої 

спільноти, порівняльний аналіз жіночих і чоловічих особливостей, 

відмінностей і проблем ( у соціальному контексті), але саме жіноче питання 

привертає увагу науковців найбільше. Теорія гендера акцентує увагу не на 

проблемах жінок, а на стосунках жінок і чоловіків у суспільстві, на 

неможливості адекватно зрозуміти становище жінки в суспільстві без аналізу і 

розуміння гендерних відносин. 

Рівноправна участь жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності 

суспільства та держави є важливою умовою й гарантією утвердження 

демократії в Україні та запорукою її європейської інтеграції. Формування та 

регулювання державної політики з утвердження ґендерної рівності 

здійснюється у відповідності з міжнародними зобов’язаннями і 

законодавством України. Верховна Рада України 8 вересня в  2005  р. 

прийняла Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків», у якому вперше визначено поняття гендерної рівності в Україні. 

Закон забороняє дискримінацію за статевою ознакою [1]. Однак діючі 

механізми та інструментарії забезпечення  ґендерної  рівності в Україні досі 

ще залишаються недосконалими. Це не дозволяє значною мірою протидіяти 

ґендерної нерівності, викорінити існуючі стереотипи щодо ролі жінок і 

чоловіків у суспільстві, а також у повному обсязі досягти цілей державної 

політики щодо створення умов для реалізації рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків, гендерна нерівність спричиняє загострення політичних, 

соціально-економічних, культурних та інших проблем у суспільстві. 

Гендерний аналіз українського суспільства дає змогу виявити так звані 

проблемні зони, які потребують активного втручання з боку держави та 

суспільства, і є відправними пунктами процесу формування гендерної 

політики. Проблемні зони гендерної рівності (нерівності) через призму 

становища жінок у суспільстві були визначені в документах ІV Всесвітньої 

конференції ООН зі становища жінок (1995 р.). Серед них для України 

найгострішими вчені та політики називають сферу зайнятості, політичну 

сферу, охорону здоров’я, проблеми освіти, гендерне насильство, проблеми 

торгівлі людьми, становище жінок з особливими потребами та жінок, що 

виховують дітей-інвалідів. Бідність – це не просто актуальна, але й кричуща 

проблема для України. Заробітна плата жінок майже на третину менша ніж 

чоловіків, за офіційними статистичними данними рівень заробітної плати 

жінок становить близько 73% заробітної плати чоловіків, безробітних жінок 

значно більше ніж безробітних чоловіків. Як наслідок, – набагато нижчий 

рівень пенсій. Допомога по нагляду за дітьми, інвалідами, хворими набагато 

нижча навіть прожиткового мінімуму. Жінка працює фактично на 4-6 годин 

більше ніж чоловік, проте праця у домашньому господарстві не враховується 
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як продуктивна. Тому потрібно визнати, що становлячи більшу частину 

населення України, жінки більше представлені серед бідних та незахищених. 

Гендерна політика має бути спрямована не на створення та формування нових 

пільг, а на формування умов для подолання незахищеності та вирішення при 

цьому інших форм дискримінації. Вона має розглядатися на сучасному етапі в 

контексті зменшення та подолання бідності. Важливим питанням наукового 

аналізу гендерних відносин є насильство щодо жінок. У повсякденному житті 

поширені такі форми насильства проти жінок, як домашнє, сексуальні 

домагання на робочому місці, зґвалтування, примушення до заняття 

проституцією, торгівля жінками. В сучасному українському суспільстві ця 

тенденція домінує як на сімейному,так і на суспільних рівнях. Вона становить 

значну загрозу не тільки для життя та здоров’я жінок, а й для розвитку 

суспільства та формування сімейних цінностей [2]. Сьогодні кожна  п’ята 

жінка в Україні є жертвою домашнього насильства . Ще однією проблемою є 

сфера політики. За рівнем представленості жінок у парламенті Україна серед 

інших країн світу посідає 152 місце. Ситуація в сьогоднішній Україні потребує 

створення і реалізації державної програми подолання гендерної нерівності, 

адже зміни у становищі жінок в Україні можливі лише за умови послідовної 

державної гендерної політики. Процес гармонізації гендерних відносин 

бачиться як складова частина загальнодемократичного процесу. 
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