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Всесвітня організація охорони здоров’я
(ВООЗ)

Стать Гендер

біологічні і фізіологічні 

характеристики, які 

визначають чоловіків і жінок

соціально сконструйовані 

ролі, поведінки, видів 

діяльності і властивостей, 

які вважаються даним 

суспільством притаманними 

чоловікам і жінкам



Гендероване суспільство



Населення України (%)

Жінки Чоловіки

53, 9 46,1

Середня очікувана тривалість життя при 
народженні, років

Жінки Чоловіки

77,1 67,6
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Оплата праці жінок та чоловіків

⊡ 73.7% - заробіток жінок у відсотках від середньостатистичного у 
чоловіків. 

⊡ на 4-6 годин більше працює жінка, ніж чоловік (праця в 
домашньому господарстві не враховується як продуктивна, а 
тому не оплачується й не враховується в пенсійних схемах).

⊡ більше 60% жінок працюють у п’яти «традиційно жіночих» 
професіях: догляд, громадське харчування, прибирання, 
канцелярія та касири.

⊡ 98.6% жінок серед працівників дошкільних закладів

⊡ 84,5 % – в середніх школах.). 



Причини 

необхідності ширшого залучення жінок

1

9



⊡ соціальна справедливість

⊡ жінки уважніше ставляться до сучасних проблем людства

⊡ не(до)представленість жінок зменшує потенціал
національної еліти

⊡ жінки-лідерки служать прикладом для інших жінок

⊡ Україна взяла на себе відповідні зобов’язання перед 
світовим товариством
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Цілі розвитку тисячоліття та порядок денний
на період після 2015р.



“
Основні чинники, 

які зумовлюють

громадсько-політичну активність жінок в

Україні
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“1. Соціально-економічні:

⊡ високий рівень освіти, 

⊡ високий рівень економічної активності українських
жінок, 

⊡ професійна реалізованість
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“2. Культурні: 

⊡ прагнення жінок до самореалізації; 

⊡ прагнення впливати на прийняття рішень, що стосуються їх 
інтересів і потреб;

⊡ попередній історичний досвід участі в громадсько-політичних 
об’єднаннях, відродження цих традицій і цінностей; 

⊡ поступове формування нової жіночої стратегії успіху – успішної

жінки-політика; 

⊡ поступове поширення егалітарних поглядів у громадській думці
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“3. Громадсько-політ ичні: 

⊡ діяльність громадських об’єднань та політичних 
партій; 

⊡ сприяння міжнародної спільноти та міжнародних 
громадських організацій; 

⊡ усунення з боку держави формальних перешкод 
громадсько-політичної участі жінок
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Причини 

що обмежують громадсько-політичну участь українських жінок

1
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1. Брак ресурсів, якими володіють жінки (час, кошти і 
необхідний досвід)

2. Особливості соціалізації.
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3. Бар’єри інституційного характеру 
(особливості виборчої системи)

• дефіцит внутрішньопартійної демократії, непрозоре формування 
виборчих списків політичними партіями; 

• відсутність обмежень щодо перебування на посаді депутата

• високий виборчий бар’єр обмежує доступ до парламенту менш 
впливових політичних партій, які зазвичай формують більш 
гендернозбалансований виборчий список; 

• високий рівень комерціалізації виборчого процесу, вимога 
внесення великої виборчої застави зменшує число кандидаток.,
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4. Бар’єри культурного характеру: 

• особливості соціалізації

• неусвідомленість суспільством і самими жінками 
несправедливості не(до)представленості жінок у 
політиці; 

• гендерні особливості структури освіти
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“
Найбільш ефективні способи 

активізації та залученності жінок
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“
⊡ законодавчі квоти,

⊡ партійні квоти

⊡ неформальні партійні квоти

⊡ політика позитивної дискримінації
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Контактна інформація:
n.u.oliynyk@gmail.com
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