
Гендер

Це соціально-рольовий статус, що 

визначає соціальні можливості людини 

– чоловіка і жінки в усіх сферах 

життєдіяльності.

Соціальна особливість статі людини на 

відміну від біологічної статі.



Стать - гендер
• Жінки народжують дітей, а чоловіки – ні;

• З 236 вулиць, площ, провулків Києва, які носять імена 
людей, 220 мають імена чоловіків, 16 – жінок;

• Жінки носять довге волосся, чоловіки – коротке; 

• Жінки годують дітей груддю, а чоловіки – з пляшечки;

• Маленькі дівчатка ніжні, а хлопчики – грубі;

• Жінки в Україні отримують 70% від заробітної платні 
чоловіків;

• Хлоп’ячі голоси ламаються при досягненні зрілості, а 
дівчачі – ні;

• Із вивчених 224 культур світу, в 5 – чоловіки повністю 
відповідали за приготування їжі, а в 36 жінки повністю 
відповідали за будівництво житла.

• Більшість будівельників в Україні – чоловіки.



Гендерні стереотипи

це стандартизовані уявлення про 

моделі поведінки та риси характеру, 

що відповідають поняттям чоловіче і 

жіноче. 

Гендерні стереотипи є механізмом, що 

забезпечує закріплення і трансляцію із 

покоління у покоління гендерних ролей.



Державна політика ліквідації дискримінації 

та досягнення рівноправності статей

• Поваги: утримання держави (державні органи
та установи) від дій, що порушують права
жінок/чоловіків та від здійснення будь-яких
дискримінаційних актів (закони, інструкції);

• Захисту прав: вимагає від держави
запобіжних заходів до порушників Конвенції,
врегулювання діяльності недержавних
суб’єктів (санкції);

• Виконання: всебічна реалізація прав
жінок/чоловіків, розвитку та прогресу за
допомогою систематичних змін норм, які є
передумовою нерівності.



Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок (CEDAW)

• “білль про права” жінок, “Жіноча конвенція”, 

“поворотний момент” в історії – 1979 р.

• 185 країн ратифікували конвенцію ( на 1 .09.2009)

• Поступове виконання 

• Головне завдання – усунення дискримінації щодо 

жінок в приватному та суспільному житті

• 16 статей з 30.

• Україна ратифікувала Конвенцію 18  грудня 1980 

року



Пекінська платформа дій (1995 р.)

• Програма з надання повноважень жінкам

• Наголос на особистому та суспільному 
житті

• Рівність між жінками та чоловіками –
питання прав людини та фундаментальна 
передумова розвитку та миру

• Заклик до урядів, організацій 
громадянського суспільства, приватного 
сектору та міжнародної спільноти



Пекінська платформа дій (1995 р.) Заклик до 

стратегічних дій в таких критичних  сферах:

1. Зростаючий тягар бідності жінок

2. Нерівний доступ до охорони здоров’я та послуг

3. Насильство над жінкам

4. Вплив озброєних конфліктів на жінок

5. Нерівність в усіх сферах продуктивної праці, економічних структурах, 
політиці та доступі до ресурсів

6. Нерівність в розподілі влади та процесі прийняття рішень на всіх 
рівнях

7. Незадовільні механізми на всіх рівнях щодо сприяння просуванню 
жінок

8. Брак поваги та недостатньо сприяння щодо захисту людських прав 
жінки

9. Стереотипи та нерівність доступу жінок до усіх систем комунікацій, в 
тому числі ЗМІ

10.Нерівність в управлінні природними ресурсами

11.Дискримінація та порушення прав дівчат



Цілі розвитку тисячоліття (2000 р.)

• Ліквідація бідності та голоду

• Досягнення універсальної початкової освіти

• Просування гендерної рівності та наділення 
повноваженнями жінок

• Зниження дитячої смертності

• Поліпшення здоров’я матері

• Боротьба з ВІЛ/СНІД, малярією та іншими 
хворобами

• Забезпечення сталості оточуючого середовища

• Розвиток глобального партнерства для розвитку



Цілі розвитку тисячоліття (2000 р.)

Індекси ґендерної рівності:

• Коефіцієнт співвідношення дівчат та 
хлопчиків в початковій, середній та вищій 
школі

• Відсоткове співвідношення зарплат жінок 
та чоловіків в не аграрному секторі 
економіки

• Відсоток жінок в національному парламенті



Конституція України

• Стаття 3 Конституції закріплює рівність 

чоловіків і жінок в усіх сферах життя

• Статті 21, 24, 55

• Стаття 38



Базові документи формування політики з 

питань жінок в Україні:

• Постанова ВРУ “Декларація про загальні 
засади державної політики України 
стосовно сім’ї та жінок” (1999); 

• Постанова ВРУ “Концепція державної 
сімейної політики” (1999);

• Постанова КМУ «Про Національний план 
дій щодо поліпшення становища жінок та 
сприяння впровадженню ґендерної рівності 
у суспільстві на 2001-2005 роки”



Базові документи формування політики з 

питань жінок в Україні:

• Закон України “Про попередження 

насильства в сім’ї”  (2001)

• Постанова КМУ Комплексна програма 

протидії торгівлі людьми (2002)

• Постанова ВРУ про “Рекомендації 

парламентських слухань “Становище жінок 

в Україні: реалії та перспективи” (2004)



Базові документи формування політики з 

питань жінок в Україні:

• Указ ПУ “Про вдосконалення роботи центральних 
і місцевих органів виконавчої влади щодо 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
та чоловіків” (2005) 

• Закон України «Про забезпечення рівних прав і 
можливостей жінок та чоловіків» (2005 р.)

• Постанова КМУ “Про затвердження Державної 
програми з утвердження ґендерної рівності в 
українському суспільстві  на період до 2010 року” 
(2006)



Висновок:

• Гендерна політика лише набуває певного 

оформлення 

• У політичних документах не міститься чіткого 

визначення інтересів і потреб чоловічої і жіночої 

частини населення, урахування характеру процесу 

їх гендерних відносин, окреслення гендерних 

цілей, гендерного компоненту в державній 

політиці


