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 Жінки складають більше половини потен-
ційних виборців. Над ними “висить” багато проб-
лем. Вони позбавились тих соціальних гарантій, 
якими користувалися в радянські часи. Вони 
голосують проти життєвих проблем трагічними 
для нації показниками падіння народжуваності. І 
все ж таки перша спроба “жіночої” партії вийти 
в світ політичної рампи в 1998 році зазнала нев-
дачі. На виборах народних депутатів України по 
багатомандатному виборчому округу всеукраїн-
ська партія жіночих ініціатив отримала всього 
0,58% голосів виборців. Чому ж “своїй” партії 
не довірились на виборах навіть жінки? Вже 
жоден не відмовляє прекрасній половині в розу-
мі, освіченості, вмінні працювати, господарюва-
ти і, нарешті, виживати в умовах перманентної 

кризи. І хто, як не самі жінки, повинні сприяти 
реалізації своїх прав? 

Україна як цивілізована держава приєдналась 
до основних міжнародних документів, і особли-
во до Пекінської декларації, яка всебічно визна-
чає сучасний стан жінки у суспільстві [8, с. 71]. 

Передусім слід зазначити, що в Україні досить 
добре розроблено систему нормативно-правових 
актів, які регулюють права жінок відповідно до 
норм міжнародного права. Україна як член ООН з 
1945 р. приєдналась до таких важливих міжнарод-
них документів з прав людини та прав жінок, як 
Загальна декларація прав людини (1948), Міжна-
родні пакти з прав людини (1966), Конвенція ООН 
про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок 
(1979), які заборонили дискримінацію за ознакою 
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статі, а також до Конвенції ООН з прав жінок 
(1952), Конвенції про громадянство одружених 
жінок (1957), Конвенції та рекомендації про згоду 
на шлюб і вступ до шлюбу, реєстрацію шлюбів 
(1962) [4, с. 71]. 

Внутрішньодержавне право України також 
відповідає вимогам наведених міжнародних ак-
тів. Так, у Верховній Раді України створена ко-
місія у справах жінок, охорони сім’ ї, материнст-
ва і дитинства. У Кабінеті Міністрів України діє 
сектор, що займається справою жінок. Верховна 
Рада України прийняла Закон “Про державну 
допомогу сім’ям із дітьми” та інші нормативні 
акти, внесено зміни у законодавство про сім’ю. 
Привертає увагу створена в Україні “Довгост-
рокова державна програма поліпшення станови-
ща жінок, сім’ ї, охорони дитинства і материнст-
ва”. Ця Програма містить певну систему страте-
гічних установок, що визначають принципи со-
ціальних відносин між жінкою і чоловіком, між 
особистістю і сім’єю, між сім’єю і державою, 
між дорослим і дитиною. 

Нова Конституція визнає за жінкою значно 
більше прав, ніж здатність народжувати. Концеп-
туально сім’я визнається “природним, основним 
соціальним осередком громадянського суспільс-
тва”, а не осередком держави. Закон містить 
статтю про рівність статей, чим не програмує 
подальшу дискримінацію. 

Та все ж в українському суспільстві залиша-
ються так звані “жіночі” і “чоловічі” питання. 
Існування їх у суспільстві є показником його 
неблагополуччя. Одна справа – проголосити 
рівні можливості статей, інша – реально втілити 
їх у життя. Практика свідчить, що жінка перебу-
ває в умовах значно складніших, ніж чоловік. 
Для вирівнення стартових можливостей необхід-
на система державних заходів. Така стратегія 
має чітко виділити нагальні і перспективні полі-
тичні завдання, чітко визначити етапи їх досяг-
нення, забезпечити створення необхідних інсти-
тутів для здійснення цих завдань і контролю для 
їх виконання. Така дійсність може бути здійсне-
на при широкому розвитку жіночих рухів, здат-
ності їх до інтеграції з чітко визначеними проб-
лемами й розумінням реальної ситуації [7, с. 10]. 

У сучасних соціальних умовах, які реально 
існують в українському суспільстві, жінки ма-
ють серйозні проблеми моральної і фізичної 
незахищеності, дискримінації тощо.  

Серед найбільших проблем слід визначити 
такі: 

1. Дискримінація на ринку праці. 
 За даними на 1998 рік, на важких роботах 

працює 70 відсотків жінок, некваліфікована пра-
ця охоплює близько 100 тисяч. Серед працюю-
чих вночі 35 відсотків становлять жінки від 20 
до 39 років. Використання жіночої праці в шкід-
ливих умовах призводить до масових захворю-
вань. Українська жінка працює в будь-яких умо-
вах заради мізерних надбавок до зарплати, жерт-
вуючи власним здоров’ям і здоров’ям своїх ді-
тей, до того ж зарплата жінок нижча заробітної 
плати чоловіків більш ніж на 20 відсотків. 

Жінки залишаються незахищеними перед 
новим для економіки явищем – прихованим без-
робіттям, а відсутність юридичного статусу ви-
мушеної неоплачуваної відпустки ще більше 
ускладнює ситуацію. При цьому можливість 
влаштування на роботу у жінок порівняно з чо-
ловіками обмежена. На кожні 100 вільних місць 
претендують 200 безробітних жінок і 21 безробі-
тний чоловік [6, с. 16]. 

Проблеми дискримінації жінки в соціально-
економічній галузі детально розглядалися на І 
Міжнародній науково-практичній конференції 
“Жіночий рух України: історія і сучас-
ність” (Одеса, жовтень 1994 р.). Були зроблені 
висновки, запропоновані рекомендації щодо 
вирішення проблеми. Нині слід констатувати, 
що жодний із пунктів рекомендацій не викона-
ний, за таких темпів та ставлення до становища 
жіноцтва ми увійшли з цими ж проблемами у 
XXI століття. 

Глибокі негативні процеси відбуваються в 
демографії. За рівнем народжуваності (10,0 на 
1000 – 01.01.1995 р.) Україна посідає останнє 
місце серед колишніх республік СРСР і 26 – 
серед розвинутих країн світу. Динамічно зростає 
загальна смертність людей. Немає кількісного 
відтворення населення практично в усіх облас-
тях. У суспільстві поступово утверджується фе-
номен неповної сім’ ї (11 відсотків). Кожна п’ята 
жінка України – єдиний годувальник сім’ ї. В 
неповних сім’ях сьогодні виховуються близько 
1,5 млн. дітей. 

Сьогодні фемінізація бідності, зменшення 
реальної заробітної платні та прибутків сім’ ї є 
однією з найболючіших проблем жінок України.  

Виходячи з цього, в цій сфері ми повинні: 
• домагатися фактичної рівності прав та мож-

ливостей жінок та чоловіків на ринку праці, 
забезпечувати реальні умови підвищення 
конкурентоспроможності жінок та їх адаптації 
в нових економічних умовах; 
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• домагатися практичної реалізації положень 
законодавства України про рівність можливо-
стей та становище жінок у сфері зайнятості; 

• посилити державний нагляд та контроль за 
дотриманням законодавства про права та 
гарантії щодо працюючих жінок; 

• передбачити систему санкцій за порушення 
законодавства та дискримінацію за ознаками 
статі; 

• удосканалювати механізми підтримки існую-
чих та створення нових робочих місць для 
жінок із широким залученням для державного 
та приватного інвестування інноваційних 
проектів; 

• удосконалювати форми й методи соціальної 
підтримки різних категорій жінок щодо забез-
печення їх зайнятості та розвитку активних 
форм індивідуальної трудової діяльності; 

• розробити національну та регіональні програ-
ми розвитку малого та сімейного бізнесу, 
різноманітних форм самозайнятості жінок; 

• постійно удосконалювати й зміцнювати сис-
тему фахового навчання жінок, підвищувати 
їх кваліфікацію та сприяти здобуттю нових 
спеціальностей; 

• налагодити постійну гендерну експертизу 
правових норм, які регулюють трудові відно-
сини та виключають дискримінацію за статтю 
та віком; 

• надавати батькам, що виховують, можливість 
користуватися гнучкими режимами праці; 

• визнати працю вдома жінок, які займаються 
вихованням дітей, суспільно необхідною і 
сприяти поєднанню професійних та сімейних 
функцій як жінок, так і чоловіків; 

•  здійснювати постійний моніторинг станови-
ща жінок на ринку праці, насилля проти жінок 
[2, с. 170]. 

2. Високий рівень злочинів проти особи, жерт-
вами яких є жінки. 

3. Торгівля жінками – цей злочин як окрема 
норма було включено до Кримінального кодексу 
тільки в 1998 р. 

4. Насилля в сім'ї. Цю проблему найважче 
досліджувати, оскільки офіційна статистика пра-
воохоронних органів не повідомляє, який саме 
відсоток злочинів проти особи скоєно в сім'ї. 
Окрім того, статистика, складена на основі судо-
вих справ чи навіть звернень до правоохоронних 
органів, не може відобразити дійсну динаміку та 
характеристику сімейного насилля. Причинами 
цього є: 

1. Ставлення громадськості до сімейного 
насилля, яке вважається “внутрішньою”, 
домашньою справою, не визнається зло-
чином. 

2. Пасивність жертв сімейного насилля, 

страх перед насильником, глум оточення, 
сором, незнання власних прав, страх відк-
рити своє горе перед сторонніми, особли-
во ж чоловіками-міліціонерами, та подібні 
причини. 

3. Легковажне ставлення працівників правоо-
хоронних органів до випадків сімейного 
насилля [4, с. 172].  

 Але для того, щоб вийти з цього скрутного 
становища, потрібен час, і не один рік, а десяти-
річчя. Можливо, Україні треба не тільки подиви-
тись “під іншим кутом” на жіночі проблеми і їх 
законодавче забезпечення, а й врахувати досвід 
інших країн, які вже проходили відповідним 
шляхом і добилися деяких позитивних результа-
тів у сфері, що досліджується. В країні з висо-
ким рівнем жіночого представництва в структурі 
влади (Фінляндія – 39,0, Норвегія – 35,8, Швеція 
– 33, Данія – 33,0 відсотка) краще, ніж в інших 
країнах, вирішують проблеми екології, освіти, 
охорони здоров’я, соціального захисту, нарешті, 
соціального миру. 

Беручи за зразок розвинуті країни Європи, їх 
досвід, дослідники, лідери жіночих організацій 
стали добиватися встановлення квот жінкам в 
органах різних гілок влади. Однак ця позиція не 
враховує, що, по-перше, будь-які квоти жінок у 
представницьких органах влади є принизливи-
ми. По-друге, за радянської влади існували кво-
ти для жінок, у колишніх структурах жінки ме-
ханічно відтворювали “чоловічі” цінності, засво-
ювали і копіювали норми “чоловічої” політики. 
І, нарешті, по-третє: при домінуванні патріарха-
льної свідомості щодо ролі і місця жінки в суспі-
льстві як на побутовому, так і на державному 
рівні, вимога квот жінок викличе загальне не-
прийняття. Можливим і необхідним є встанов-
лення в законодавчому порядку права жіночих 
організацій висувати своїх кандидатів у владні 
структури. При цьому треба брати до уваги, що, 
за підрахунками соціологів, інтереси тієї чи ін-
шої соціальної групи можуть бути належно вра-
ховані лише тоді, коли їхні представники стано-
витимуть не менше 30 відсотків загальної чисе-
льності осіб, що мають право приймати таке 
рішення. Необхідно також, щоб самі жінки були 
підготовлені до такої роботи, відчували потребу 
участі у політичному та громадському житті. 
Слід підвищити правову обізнаність жіночої 
частини населення, усвідомлення нею своїх прав 
та можливостей, у тому числі тих, які зумовлені 
Конвенцією ООН 1979 року “Про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо жінок”; створити 
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національну програму “жіночого лідерства”, 
школи жіночого лідерства; випускати збірники з 
поясненням основних правових норм, законів 
щодо жінок; підвищити правову культуру пра-
цівників державних та громадських організацій, 
що займаються вирішенням питань щодо жінок 
[10, с. 17]. 

При різнопланових гендерних характеристи-
ках громадянського суспільства обов’язковою 
його ознакою є функціонування самоорганізова-
них добровільних об’єднань, на розвиток яких 
спрямований “Закон про громадські об’єднан-
ня”. Такі самоврядні об’єднання структурно не-
залежні від держави і здатні здійснювати колек-
тивні акції щодо захисту своїх інтересів. До них 
відносять і жіночі організації. 

Сьогодні в Україні налічується понад 100 
жіночих організацій. Вони впливають на вдоско-
налення законодавства та механізмів поліпшен-
ня становища жінок, прагнуть до суспільного 
організованого жіночого руху як важливого дер-
жавотворчого чинника. Жінки цілим рядом ак-
цій заявили про себе як реальну силу. І все ж 
слід визнати, що ця громадсько-політична сила 
ще молода, багато в чому несформована, яка 
стоїть перед нагальною проблемою координації 
зусиль жіночих організацій та проблемою єднос-
ті в жіночому русі [9, с. 100]. 

Величезним резервом поліпшення становища 
жінки в суспільстві є вдосконалення правових 
відносин. Об’єктивною є потреба пошуку впли-
ву на державні структури за допомогою право-
вих механізмів. Тому пріоритетного значення 
набуває надання жіночим організаціям як су-
б’єктам громадсько-політичного життя права 
законодавчої ініціативи. 

На відміну від тоталітарного суспільства, яке 
надає перевагу публічному, розбудова демокра-
тичного суспільства на перший план все більше 
висуває приватне, цивільне право. Тобто забез-
печення економічних та соціальних свобод відк-
риває простір ініціативам, захищає особу та сус-
пільство від тоталітарного втручання держави. 
Щодо цього для жіночого руху виникають дві 
проблеми: потреба у значному підвищенні пра-
вової культури жінок і професійна підготовка 
членів жіночих організацій, обгрунтування та 
внесення ініціативних пропозицій. 

Головними напрямами діяльності жіночих 

організацій має стати активна робота з налагод-
ження широкої політичної та правової просвіти 
жінок, проведення тренінгів. Але зміст цієї дія-
льності повинен спрямовуватися не лише на 
руйнацію старого. Спадок – спадком, а слід на-
самперед звернути увагу на творення нового 
бачення сучасного світу, в основі якого повинна 
стати реалізація особистості незалежно від статі, 
віку, національності, релігійності тощо [11, 
с. 113]. 

Відбувається глобальна реконструкція Украї-
нської держави, яка всіма силами намагається 
затвердитися на європейському ринку як дійсно 
могутня світова держава. Перед нею ставляться 
великі вимоги гігантських європейських держав. 
Україна повільно, але успішно намагається їх 
реалізувати. Серед таких вимог – становлення 
паритетної демократії в Україні і реалізація всіх 
жіночих прав, продекларованих ООН. 

Українським жінкам потрібно не чекати со-
ром’язливо своєї черги, а активно захищати свої 
позиції на українській і світовій арені, щоб у 
найближчому майбутньому з впевненістю мож-
на було сказати: “Ми – Великі жінки Великої 
Української держави”. 
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