
І. Ворчакова 
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В останні десятиріччя ХХ ст. європейське суспільство зіткнулося з феноменом 

посиленої уваги до такого явища, як фемінізм. Вітчизняні та західні вчені і науковці дійшли  

висновку, що починаючи з 80-х рр.. ХХ ст. фемінізм з кожним роком „набирає ваги”, 

посилює свою роль у суспільстві та намагається цілеспрямовано вплинути на хід історичних 

подій. З кожним роком підвищується кількість жінок, які замислюються над своїм 

соціальним і політичним становищем та позиціями, які вони займають у суспільстві. 

Переосмислюючи своє соціальне становище, жінки намагаються вирішити свої „жіночі 

проблеми” шляхом інтеграції та вступу до жіночих організацій. „Жіночий погляд” 

спрямовується на фемінізм (рух за припинення пригнічення людей), який в першу чергу 

звертає увагу на системи панування і їх взаємозв’язок зі статевим, расовим і класовим 

пригніченням. 

Автор цієї статті в силу своєї жіночої статі не могла не зацікавитись поставленою 

проблемою. Тривалий час займаючись гендерною політикою та безпосередньо розвитком 

жіночих рухів на Україні, маючи наукову працю, присвячену захисту жіночих прав в 

Україні, автор статті продовжує розвивати цю тему, зупинившись на фемінізмі як ідеології 

жіночих рухів. Якщо в першій своїй статті „Нормативно-правовий захист жінок в Україні” 

автор аналізує законодавче забезпечення жінок в Україні, то дана стаття присвячена 

розвитку фемінізму як ідеології та безпосередньо феміністичним рухам, які намагаються 

відстоювати свої соціальні і політичні права та домагаються соціальної рівності з 

чоловіками. Крім даної мети, автор ставить перед собою ще й інші завдання, наприклад: 

показати пріоритетну роль фемінізму як теорії, на яку спираються жіночі рухи та організації; 

ознайомившись з багаточисельними науковими класифікаціями феміністичних рухів, 

запропонувати власний варіант класифікації основних феміністичних рухів та визначити цілі 

їх діяльності; сприяти подальшим дослідженням в області теорії фемінізму. 

Фемінізм має давню історію – принаймні з 2-ї пол. ХІХ ст. Саме в той час було 

визнано існування „жіночого питання” і в Україні. Жінки-феміністки взялися за 

просвітницьку роботу, соціальну діяльність, почали ставити питання про рівність прав жінок 

із чоловіками. Теперішня стадія фемінізму починається з 1960-1970-х рр. минулого століття. 

Феміністичний рух набуває різного спрямування залежно від епохи і проблем, які 

залишаються нерозв’язаними в суспільстві без жіночої участі. Боротьба за надання жінкам 

виборчих прав та права рівного доступу до освіти – це проблеми перших десятиліть 

минулого століття. У працях Н. Кобринської, X. Алчевської, О. Кобилянської були 



сформульовані погляди на становище та роль української жінки в суспільстві, яку пізніші 

дослідники назвали концепцією прагматичного фемінізму. Коли ж у 1887 р. зусиллями 

Наталі Кобринської та Олени Пчілки було видано жіночий альманах "Перший вінок", то мета 

руху була сформульована як національне відродження [3, с. 305]. 

 Організаційно український жіночий рух став історичною реальністю з 1884 року – 

часу заснування першого світського жіночого товариства у Станіславі (Галичина) і жіночого 

товариства О. Доброграєвої (Київ). Подальше кількісне зростання жіночих організацій 

(«Клуб русинок», «Кружок українських дівчат», «Товариство руських жінок на Буковині», 

«Жіноча громада», «Союз українок»), видове урізноманітнення їх діяльності (доброчинна, 

культурно-освітня, видавнича, політична) засвідчили, що емансипаційний рух жінок став 

складовою частиною громадсько-культурного життя українців. Водночас слід відмітити, що 

в українському суспільстві склалася парадоксальна ситуація – з одного боку, суспільство хоч 

і з певним застереженням, але сприймало процес соціалізації жінок, з іншого – підкидало 

його ідейний вираз – фемінізм як занадто радикальне вчення. 

Феміністична ідеологія в українській інтерпретації дуже часто поєднувалася з ідеєю 

національного відродження, була тісно пов’язана з пошуком шляхів вирішення соціальних 

питань, і не тільки тих, що стосувалися безпосередньо жінок. Майже повна відсутність 

систематичної глибокої освіти для жінок зумовила їх настороженість і недовіру до 

фемінізму. Проте ідейно-теоретичний доробок ідеологів українського жіночого руху (Н. 

Кобринської, С. Русової, X. Алчевської. О. Кобилянської), практика їх організаційної роботи 

дає підстави стверджувати, що була створена концепція, яка у пізніших дослідженнях 

утвердилася під назвою прагматичний (практичний) фемінізм. Така концепція ґрунтувалася 

па широкому демократизмі, на ідеї національного поступу, реаліях культурно-освітньої і 

громадсько-політичної діяльності. Прагматичний фемінізм став типологічно спільним 

явищем у практиці жіночого руху тих народів, що перебували на етапі передіндустріального 

суспільства і головним завданням мали реалізацію національно-визвольних прагнень [9, с. 

82-83]. 

Ідея про утворення сучасної української ланки феміністських організацій 

реалізувалася на Форумі "Два роки після Пекіну: підсумки, напрями, перспективи" в травні 

1997 року. До неї ввійшли "Прогресивні жінки" (Вінниця), "Український Центр Жіночих 

Студій" (Київ), "Гуманітарна ініціатива" (Харків), "Фемін-інформ" (Харків), які закликали до 

єдності всі організації, що поділяють ідеологію фемінізму. Робота секції продемонструвала і 

нові форми взаємозв’язку між жіночими організаціями різних регіонів. Єдина робота по 

виробленню механізму взаємодії привела до створення неформальної коаліції жіночих 

організацій. У документах Форуму проголошено намір створення Ради Дій Наради 



громадських жіночих організацій (НЖГО) України з метою розширення можливостей жінок 

[8, с. 103]. 

Дослідниця жіночого руху в Україні, професор із США Марта Богачевська-Хомяк 

вважає, що поняття фемінізму часто хибно трактують як у країнах Східної Європи, так і в 

США. У першому випадку на нього дивляться як на рух "розжирілих" жінок середнього 

класу, які здобули вищу освіту, ніде не працюють і тому мають забагато вільного часу; у 

другому – рух революціонерок, що відкидають усталені норми та звичаї щодо сім’ї і ролі в 

ній жінки й прагнуть невідомо чого [2, с. 20]. 

Насправді ж фемінізм – це рух жінок за людські права. Його основна ідея полягає у 

тому, щоб створити можливість для жінок прожити життя у згоді зі своїми бажаннями, 

домогтися, щоб їх трактували як рівноправних членів суспільства на роботі, удома й у 

політиці. 

Фемінізм – це боротьба за припинення пригнічення, заснованого на ознаках статі. 

Його метою не є сприяння виключно визначеної групи жінок жінкам визначеної раси або 

класу. Він не надає переваг жінкам по відношенню до чоловіків. Він володіє силою для 

обґрунтованого перетворення життя кожного з нас [1, с. 247].  

У теорії сучасного фемінізму мова йде вже не тільки про досягнення політико-

правової рівності жінки, але й про переосмислення духовних пріоритетів усієї західної 

культури. Переосмислення диктується якраз фактом відкриття того, що наш погляд на 

природу суспільства, людини, культури не нейтральний, як здавалося раніше, в статевому 

відношенні. Тому належність до феміністичного способу мислення визначає сьогодні не 

ставлення до „жіночого питання”, а визнання нового – статевого – виміру в світогляді в 

цілому: „ визнати феміністичну позицію” означає визнати статеву точку зору на всі аспекти 

інтелектуальної та соціальної діяльності [5, с. 168]. 

 Багато жінок західного світу не бажають відстоювати фемінізм, тому що вони не 

упевнені в значенні цього терміну. Інші жінки, які представляють експлуатовані і гноблені 

етнічні групи, відкидають цей термін  тієї причини, що вони не хочуть, щоб їх сприймали як 

тих, хто підтримує расистський рух – фемінізм часто прирівнюють до боротьби за права 

білих жінок. Велика кількість жінок розглядає фемінізм як синонім лесбіянства; їх гомофобія 

приводить до того, що вони відкидають асоціацію з будь-якою групою, яка визначається як 

пролесбійська. Деякі жінки бояться слова «фемінізм», оскільки вони уникають ототожнення 

з яким би то не було політичним рухом, особливо з рухом радикального типу. Безумовно, є 

жінки, які не хочуть асоціюватися з рухом за права жінок ні в якій формі, тому вони не 

підтримують феміністський рух і виступають проти нього. Більшості жінок краще відомі 

негативні погляди на «звільнення жінок», чим позитивне значення фемінізму. Зараз жінкам 



необхідно боротися саме за позитивне значення і силу цього терміну, щоб відновити і 

зберегти його [1, с. 244]. 

 Фемінізм фокусується на праві кожної окремої жінки на свободу і самовизначення: 

«Це свобода вирішувати свою власну долю; свобода від детермінованої статтю ролі; свобода 

від пригнічуванних обмежень з боку суспільства; свобода повного вираження своїх думок і 

перетворення їх в дію. Фемінізм вимагає визнання права жінок на індивідуальну совість і 

судження. Він постулює, що основна цінність жінки випливає з її загальнолюдської природи 

і не залежить від інших відносин в її житті» [1, с. 245].  

У деяких країнах наслідки впливу феміністичних ідей і рухів досить значні, навіть у 

сфері політики. Перед у цьому питанні ведуть скандинавські країни. Так, у шведському 

парламенті жінки становлять 40,4% депутатського корпусу і 50% членів уряду (з 22 міністрів 

11 – це жінки). У Норвегії серед парламентаріїв жінки становлять 39,4%, у Фінляндії – 33%. 

Нині жінки цієї країни висунули гасло: "Сто жінок до Едускунти!", що дорівнює 50% від усіх 

депутатів парламенту Фінляндії. Більшість європейських демократій з пропорційною та 

змішаною системою виборів, де голосування здійснюється за партійними списками, пішли 

шляхом квотування відсотка жінок у виборчих списках та в керівних органах партій: не 

менше ніж 1/3 керівних посад віддають жінкам партія ХДС ХСС у Німеччині, більшість 

партій Норвегії тощо [3, с. 305]. 

 Все частіше фахівці з питань гендерної політики говорять не про рівні права, а про 

рівні можливості статей. На Заході це питання вже давно врегульовано. Наприклад, у Швеції 

від керівництва будь-якої фірми, де працює більше десяти чоловік, можуть зажадати план по 

розвитку гендерної рівноправності. Якщо такого плану немає, відповідні органи будуть 

наполягати на цьому документі і випишуть штраф за недотримання закону. Якщо ж на фірмі 

більшість керівників – однієї статі, від них будуть вимагати реальних дій, спрямованих на 

сбалансування рівності. 

А в Голландії навіть існує спеціальний комітет, що відстежує відображення політики 

рівних можливостей на телебаченні. Це означає, що інтерв’ю і коментарі експертів повинні 

бути надані в рівному ступені і чоловікам, і жінкам [6, с. 22]. 

У Швеції питання гендерної політики піднімалися ще в 60-х роках. Закон про рівні 

можливості чоловіків і жінок існує в цій країні з 1981 р. І що показово – в кінці 2000 року 

Уповноваженим з питань рівноправності статей вперше став чоловік. 

В Україні такого закону поки немає. Проте існує законопроект «Про державне 

забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок в Україні», майбутнє якого вельми 

туманне. Він «вариться» в кулуарах влади вже півтора року, і немає жодних шансів, що 

документ буде прийнятий у найближчі роки. Забавно, що рік тому його розцінили як 



«внесення смути», а нещодавно обізвали «загрозою національної безпеки України». 

До речі, внесений цей законопроект чоловіком, що вже можна розцінити як 

досягнення. Адже в Україні й досі вважають: питання рівноправності – це жіночі проблеми. 

Крім того, захист рівноправності прав чоловіків і жінок в Україні – це «гола» 

декларація. На жаль, конституційна стаття не підкріплюється створенням реальних 

інститутів, покликаних контролювати ситуацію. І якщо людина вважає, що його 

дискримінували з гендерних питань, йому навіть нікуди звернутися. А ось, наприклад, в 

Литві кривднику можуть виписати істотний штраф – якщо, звичайно, його вина доведена. 

Важливість гендерної політики не викликає сумнівів: вона тісно пов’язана з 

економікою держави. Шведські експерти говорять, що з тих пір, як в їхній країні стала 

активно впроваджуватися гендерна політика, Швеція досягла дуже високих економічних 

показників. Причому з кожним роком значення жінок у політиці Швеції зростає. З 1998 року 

вперше половину міністерських портфелів отримали жінки, а серед депутатів парламенту 

фігурує 44% жінок [6, с. 22].  

Тривалий час, займаючись гендерною політикою, автор дійшла  висновку, що 

феміністичний рух можна поділити на чотири основних види: соціал-демократичний 

(традиційний), ліберальний, радикальний та терористичний. Ці види феміністичного руху 

досить різнорідні в своїх мислительних та соціально-практичних цілеспрямуваннях.  

Найбільш давню історію має соціал-демократичний фемінізм. Він нараховує більше 

двохсот століть. Традиційний фемінізм склався в середовищі білих жінок середнього класу. 

Основною метою традиційний фемінізм вважає розвиток індивідуальних можливостей жінок 

у всіх сферах – інтелектуальній, творчій, громадянській, утвердження в суспільному житті 

жіночих цінностей поруч з чоловічими, досягнення реформістськими методами рівної участі 

жінок у суспільно-політичному житті поруч з чоловіками [4, с. 105]. 

Ще в десятих роках минулого століття всередині феміністського руху виникла течія, 

яка концентрувала свою увагу не стільки на соціальних проблемах жінок, скільки на 

питаннях їх фізіологічних відмінностей від чоловіків. Цьому сприяв досвід Першої світової 

війни, катастрофічний для всього інтелектуального суспільства Європи і особливо для 

освічених жінок, які зрозуміли крах колишніх конвенціональних уявлень. Цей „новий” вид 

фемінізму має назву „радикальний”. 

Соціал-демократичний фемінізм у ХХ столітті був доволі добре організований саме як 

рух за зміну соціальних стандартів для покращення умов життя і праці жінок. „Новий” же 

фемінізм структурно аморфний і являє собою скоріше деяку інтелектуальну програму, 

деякий специфічний ракурс бачення світу, в якому ми живемо. На перший погляд може 

навіть здатись, що він взагалі ігнорує реальні суспільні і особистісні проблеми, які 



притаманні самоутвердженню і самореалізації жінок [4, с. 106]. 

Радикальний фемінізм у порівнянні з традиційним соціал-демократичним суттєво 

змінив цілеспрямування. Замість реальної планомірної роботи в суспільстві з покращення 

життя і соціального положення жінок на перший план для феміністок постмодерної епохи 

вийшла розробка стратегій пізнання і зміни – в самому загальному значенні – системи 

цінностей в західній цивілізації. Феміністки наполягають на справжності „свого”, жіночого, 

способу пізнавати світ (з подальшими спробами його переробити) [4, с. 108]. 

Різновидом радикального фемінізму є терористичний фемінизм. Він зародився в 

Америці в 70-х роках ХХ століття, коли тисячі жінок вийшли на демонстрації, приводом до 

яких був протест проти незаконної експлуатації жіночої праці. Так розпочався масовий 

феміністичний рух. Одночасно зародився фемінізм терористичний. Відомі фракції Червоної 

армії (РАФ) в Німеччині, „Аксіон дірект” у Франції, Червоні бригади в Італії хоч і не були 

феміністичними, але піднімали „жіночі” питання, проводячи терористичні акти проти 

пригноблення жінок. А єдина за всю історію радикального фемінізму винятково жіноча 

терористична група „Роте Зора” в Німеччині досі не дає забути про себе. І сьогодні деяких 

членів з цих організацій шукає поліція. „Досьє” їхньої діяльності вражає: знищені офіси 

фірм, судів, державних установ, вбивства юристів, що зневажали права жінок. У 1974 році 

жінки-феміністки підклали бомбу під Верховний Суд Німеччини, щоб домогтися права на 

аборт. У 1977-му з тією ж метою підірвали Федеральну Гільдію Лікарів. Постійно 

висаджували в повітря секс-шопи, а на початку 80-х нападали на посольство Філіппін і 

нелегальних торговців людьми, захищаючи жінок третього світу від примусового продажу у 

повії [7, с. 21].  

Свою діяльність пояснювали просто: законним шляхом права жінок захищати не 

можна, бо закони створені тільки, аби захищати права чоловіків. Насильством треба 

відповідати на насильство. Якщо суд досі не може ухвалити рішення стосовно того, 

дозволяти жінкам аборти чи ні, – підірвати такий суд.  

Ще одним різновидом феміністичного руху є ліберальний. 

Ліберали вірили в законодавчі зміни, які торкаються жінок. Вони впевнено 

підіймаються кар’єрними сходинками, патріархат для них – пережиток минулого. Їхній 

лібералізм у тому, що, сприймаючи світову систему влади та економіки, вони виборюють 

собі місце під сонцем і вважають, що настає час матріархату [7, с. 20]. Ліберальні феміністки 

на конференції з питань прав жінок, яка була проведена в Х’юстоні в 1978 р., у своїй 

доповіді висунули вимоги про надання повноправного голосу і ролі жінкам при визначенні 

долі нашого світу. Безпосередньо в ньому є: заклик до усунення домашнього насильства і 

створення притулків для жінок, які підпадають під насильство; надання підтримки жіночому 



бізнесу; захист матерів; забезпечення репродуктивних прав; зняття дискримінації за 

сексуальною орієнтацією; перегляд кримінальної відповідальності за зґвалтування [1, с. 240]. 

Незалежно від структури, місцезнаходження або етнічного складу всі організації за 

звільнення жінок мають одну особливість; вони об’єднувались на основі біологічної і 

соціальної ознаки, а не на основі сукупності ідей. Жінки об’єднувались за ознакою того, що 

„ми жінки”, а всі жінки підлягають пригніченню з боку чоловіків.  

Дослідники феміністичного руху в Україні дійшли висновку, що український 

фемінізм не відноситься ні до жодного з перелічених вище різновидів. Лідери українських 

жіночих організацій вважають жіночий рух в Україні складовою міжнародного жіночого 

руху. Але, визнаючи досягнення жіночого руху західноєвропейських країн і США, 

наголошують на тому, що український фемінізм – особливий. Він, на їхнє переконання, 

відрізняється від західного передовсім тим, що українські жінки є глибоко вкоріненими у 

національно-визвольні і державотворчі процеси своєї нації. Гілка ж західного фемінізму 

(західний – означає передусім радикальний та ліберальний напрями), на думку автора, не має 

шансів прижитися в Україні. Останнім часом у світовій практиці, а в Україні після 

Пекінської конференції, набув поширення гендерний рух, в основі якого лежить відповідний 

підхід. Це, на думку багатьох дослідників, більш перспективний рух для України [ 9; 112]. 

Незважаючи на те, що багато ще питань у гендерній галузі залишаються 

невирішеними, феміністичний рух з кожним роком посилює свій влив на соціально-

політичний розвиток країн світу та набуває все більшої ваги. Як у світі, так і в Україні 

з’являється все більше жіночих організацій. Поступово, дякуючи власним зусиллям, жінки 

вирішують свої проблеми. Але майже в усіх країнах світу, крім скандинавських країн, 

залишається доволі багато роботи в гендерній сфері. Той факт, що є реальний приклад 

вирішення жіночих проблем у скандинавських країнах, дає іншим країнам (в тому числі й 

Україні ) віру в те, що й вони можуть досягнути відповідного результату. 
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