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ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ УКРАЇНИ У ҐЕНДЕРНОМУ ВИМІРІ 
 

У статті аналізуються особливості формування ґендерно збалансованого суспільства в сучасній Україні. Робиться 
висновок, що розвиток паритетної демократії є необхідною передумовою побудови Української держави як частини євро-
пейської спільноти. 

The specialties of formation of gender balanced society in modern Ukraine are analyzed In this article. The author comes to the 
issues, that the developing of partite democracy is the necessary basic for the father building of Ukrainian State as part of European 
community. 

 
Ідея європейськості у сучасній Україні стала пев-

ним мірилом геополітичного та геокультурного вибо-
ру, уособленням її прозахідного цивілізаційного век-
тору, усвідомленням власних коренів, поверненням 
самоідентичності і орієнтиром на "культурний рівень 
життя". У плані державотворчих процесів – орієнта-
цією на сучасну цивілізовану європейську правову 
демократичну державу. 

Крім міфу Європи, ідеального теоретичного констру-
кту, парадигми і гасла "Геть від Азії", сам феномен єв-
ропейськості веде за собою і вповні конкретні практичні 
завдання. Серед них – необхідність побудови на украї-
нських теренах ґендерно збалансованого демократич-
ного суспільства. Ґендерна демократія, яка на рівні всіх 
законодавчих актів є обов'язковою умовою існування 
сучасного різновиду демократії у світі в цілому, задек-
ларована у цілому ряді документів міжнародного рівня, 
прийнятих Україною. Але справа не лише у зобов'язан-
нях України як держави перед світом. Поза врахуван-
ням специфіки втілення і принципів паритетної демок-
ратії на українських теренах сьогодні видається не ли-
ше досить проблематичною реалізація вимоги побудо-
ви Європи в Україні (саме це гасло сприймається як 
певний далекий ідеал, новітня українська утопія, проте  
і більш-менш чітко артикульована мета українського 
націє- та державотворення сьогодні), але і можливість 
системного бачення європейської України. 

Над проблемами ґендерних аспектів української 
демократії та їх адекватності європейським правовим, 
політичним та філософсько-світоглядним засадам сьогод-
ні активно працюють ряд українських дослідників, зок-
рема: Власова Т., Грабовська І., Грицяк Н., Гундорова Т., 
Жерьобкіна І., Забужко О., Кісь О., Кобелянська Л.,  
Малес Л., Мельник Т., Оксамитна О., Павличко С., Пло-
тян С., Протасова Н., Свида Т., Скорик М., Смоляр Н., 
Стребкова Ю., Стрельчук Н., Суслова О., Талько Т., 
Чухим Н. та інші [3]. 

В основі теоретичних підходів до аналізу ґендерної 
рівності як принципу побудови справедливого демокра-
тичного суспільства лежать, зокрема, ідеї євроцентриз-
му. "Загалом є принаймні дві концепції євроцениризму. 

Одна з них є складником просвітницького модернізацій-
ного проекту, й головними історичними подіями такого 
модернізаційного проекту, як, скажімо, стверджує Юр-
ген Габермас, є Реформація, Просвітництво та Францу-
зька революція. ...Така перспектива є внутрішньо євро-
пейською і розглядається в рамках глобального модер-
нізаційного проекту, себто розвитку ідей суб'єктивности 
й емансипації. Друга концепція охоплює всесвітню істо-
рію та пов'язується з відкриттям Америки" [2, c. 32],  
– зазначає Т. Гундорова. Недовершеність модерніза-
ційного євроцентристського проекту у частині еманси-
пації жіноцтва, яка ще в часи Французької революції 
розглядалась як збільшення об'єму свободи людини 
взагалі, примушувала європейську культуру постійно 
повертатись до цього питання із не менш регулярними 
контр емансипаційними заходами. Адже Французька 
революція так і не надала всі рівні права жінкам та чо-
ловікам. Жінки були тими людськими істотами, яких, 
подібно до дітей та божевільних, вилучили з наділеної 
відповідальністю частини людства [7, c. 9]. Як не пара-
доксально, але саме революція, що йшла під гаслами 
свободи, рівності і братерства між людьми, поклала 
край сподіванням жінок на громадянське рівноправ'я. 
"Щоб стати повноправними громадянками, францужен-
ки змушені будуть чекати ще півтора століття, – зазна-
чає Е. Бадентер. – За часів ІІІ-ї Республіки Сенат чо-
тири рази відмовлявся надати їм право голосу. Ці чо-
ловіки залишались щоразу нечутливими до парадоксу, 
що його яскраво засвідчила незрівнянна Олімпія де 
Гуж: жінки мають право сходити на гільйотину, проте  
– не на трибуну..." [1, c. 211]. 

Ідеї жіночої емансипації та рівноправності не так 
драматично утверджувались на теренах України. Про-
те, і тут історія їх формування та практичного втілення 
в життя була і залишається досить складною. Ще  
і сьогодні український варіант ґендерної рівності має 
значні відмінності від цивілізованих країн Заходу.  
І пов'язано це не в останню чергу із "європейськістю" 
по-українськи.  

Ситуацію аналізує О. Пахльовська: "Очікувалося, 
що після падіння Берлінської стіни Україні відкриється 

© І. Грабовська, 2009



УКРАЇНОЗНАВСТВО. 13/2009 ~ 13 ~ 
 

 

пряма дорога до повернення до своєї духовної батьків-
щини – Європи. Однак на руїнах комуністичної системи 
постав дивний покруч: квазідемократія і квазісвобода; 
країна донів і дерибанів, люмпенської політики, цинізму 
й продажності як правила життя і поведінки; захищених 
законом рейдерів, що обкрадають недобитих і недообі-
браних вихідців з тоталітарного пекла; політичних пен-
сіонерів, які прирікають на небуття ще ненароджені по-
коління, - словом, заново укомплектований пострадян-
ський бестіарій, який щільно заполонив собою простір 
тієї омріяної Європейської України. Мовби про сьогод-
нішню Україну Зеров написав у 1921-му: "Навколо нас – 
кати і кустодії, /Синедріон, і кесар, і претор". Жива  
і зранена Україна, яка боліла цьому поколінню інтелек-
туалів, нині перетворена на інертну "бізнес-територію" 
для булімічних олігархів від політики та імпотентних 
політиків від олігархії. Відбулася грандіозна підміна. 
Політична тусовка стала шабашем без антракту, у зло-
вісних відсвітах якого громадянське суспільство знову 
ризикує запасти в темряву... І де, в якому вимірі існує 
Європа в цій країні, в котрій крізь густе стовковисько 
привидів минулого знову не можна розгледіти горизонт 
майбутнього?" [5, c. 54]. 

Сьогодні рівність як рівноправність утверджується 
як основний постулат прав людини згідно принципам 
ООН. Ми живемо в епоху, коли для цивілізованих країн 
світу, і це можна стверджувати без будь-якого пере-
більшення, ідеї рівності та рівноправності набули абсо-
лютної цінності та самодостатності. Принаймні можна 
стверджувати, що для усього християнізованого світу 
саме ідея рівності була однією із центральних світогля-
дних домінант. Проте, сфера поширення її дії на страти 
та суспільні групи постійно змінювалась і пройшла сама 
великий історичний шлях. Від "несть ні еліна, ні юдея" 
до падіння, за словами сучасних французьких дослід-
ників з ґендеру, останньої імперії чоловіків – доміну-
вання та владарювання над жінками, тобто до біблійно-
го: "нєсть ...ні чоловіка, ні жінки". 

Однією із особливостей сучасного моменту політич-
ного розвитку України є те, що саме сьогодні гостро 
поставлена проблема рівності як справедливості для 
жінок та чоловіків у вітчизняній аналітиці. Становлення 
паритетного суспільства через введення ґендерного 
компоненту в політику країни є необхідною відповіддю 
на ряд викликів, які поставила історія перед постколоні-
альним українським суспільством. Аналізуючи стан 
співвіднесення практичного та теоретичного рівня роз-
витку паритетної демократії в країні як демократії спра-
вді європейського рівня, має сенс звернутися до самої 
історії становлення ідеї рівності та рівноправності, щоб 
відповісти на питання, чи є ці ідеї органічними для укра-
їнської культури, чи вони і справді накинені нам Захо-
дом, і є лише євромаскою, як стверджують супротивни-
ки ґендерної рівності в Україні. 

Драматизм втілення цього суспільного ідеалу в жит-
тя має власну історію у більшості європейських країн. 
Так, наприклад під час Великої французької революції, 
що проголосила принципи свободи, рівності та братер-
ства, все ж проблема рівності статей в суспільному 
просторі викликала надзвичайно бурхливі дискусії між 
феміністами та мізогінами, представники яких були як у 
таборі жірондистів, так і у монтаньярів. "Цей конфлікт 
постає радше філософським, можливо, навіть психоло-
гічним, аніж політичним. Усі його учасники апелювали 
до республіканських цінностей і були палкими оборон-
цями прав людини. Вони не могли дійти згоди лише в 
одному питанні: кого стосується Декларація прав люди-
ни – всіх людських істот..., незалежно від їхньої статі, 
релігії й раси, чи тільки чоловіків..., осіб чоловічої статі. 

Емансипувавши євреїв, а згодом і чорношкірих, та від-
мовивши у цьому привілеєві жінкам, Французька рево-
люція урвала дискусію, анітрохи не переймаючися, що 
цим собі ж суперечить" [1, c. 211] – стверджує дослід-
ниця Е. Бадентер. 

"Демократичний транзит", як вважає Дж. Е. Тікнер 
[8], приніс жінкам східної Європи те, що вони втратили в 
рівності. І так вважає більшість західних експертів. Мо-
жливо, якщо брати чисто формальний бік справи, так 
воно і є. Проте, відомо, що ні ланкова – Герой Соцпра-
ці, ні передовик виробництва, ні орденоносна ткаля, яка 
могла полетіти в космос, реально керувати совєтською 
державою не могли. 

Сьогодні ж за самим своїм становищем українське 
жіноцтво змушене бути феміністками, тобто свідомо са-
мореалізуватися у суспільній сфері і при цьому прагнути 
не мати там утисків у порівнянні із чоловіками, якщо вже 
говорити про сутність фемінізму зовсім доступно. Тобто, 
мова йде про феномен, давно вже описаний як в науко-
вій літературі з ґендерної тематики, так і у ЗМІ, відслід-
кований та підтверджений соціологічними опитуваннями. 
Коротко його можна охарактеризувати так: "Українське 
суспільство ще не готове до конструктивного ґендерного 
діалогу". І цим воно теж відрізняється від західного світу. 
Проте, "...якщо дивитися правді у вічі, тобто, тверезо оці-
нювати наші реалії, то насправді на побутовому рівні 
фемінізм у нас мало не "поголовний". Однак парадокс 
полягає в тому, що саме жінки, котрі тягнуть на своїх 
плечах увесь тягар традиційно чоловічих справ і відпові-
дальності за долю родин, поспішають уголос відмежува-
тися від отого начебто лайливого "західного ярлика":  
"А я не феміністка!" Йдеться ж насправді про невідпові-
дність рівня суспільної свідомості та житейських реалій, 
– вважає Л. Тарнашинська. – Очевидно, не-фемінізм 
може дозволити собі лише благополучне висококульту-
рне суспільство, де не є приниженою насамперед роль 
самого чоловіка, а вже затим – і жінки. І це виводить на 
розуміння проблеми з площини феміністичної чи, рад-
ше, ґендерної, у площину економічну, бо навіть найпал-
кіші баталії на економічних руїнах не можуть принести 
сподіваних результатів. Однак готувати суспільну сві-
домість треба, і то не сьогодні – а треба було це робити 
ще вчора. І, ясна річ, конструктивні імпульси мають йти 
від самих жінок" [9, c. 33]. 

Видається, що українському суспільству потрібна 
ґендерна демократія саме західноєвропейського зраз-
ка. Звичайно, з урахуванням власної історичної та куль-
турної специфіки. Навіть при тому, що, "очевидно, ана-
ліз окциденталізму під кутом зору української ідентич-
ності може дати інший вимір европейськости – не захі-
дного, а східно-європейського типу..." [2]. 

Зосередившись на проблемі паритетної демокра-
тії для українського суспільства, як умови його існу-
вання в якості повноцінної сучасної нації, доводиться 
констатувати, що справжній рівень розуміння цієї 
проблеми фактично відсутній в українському політи-
кумі. І тим самим сьогодні в програмах політичних 
партій і блоків, наприклад, закладена реальна "недо-
європейськість" України. Між тим сьогодні країна має 
вже "Державну програму ґендерних перетворень", що 
дозволяє говорити про ґендерну складову політики 
держави. Україна, як підписант "Загальної декларації 
прав людини" (1948); Міжнародних пактів про грома-
дянські і політичні та економічні, соціальні і культурні 
права (1966); Конвенції ООН про ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок (1979) та Факульта-
тивного протоколу до неї (1999); Декларації ООН про 
соціальний прогрес (Копенгаген, 1995); Декларації та 
Платформи дій, прийнятих на Четвертій всесвітній 
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конференції зі становища жінок (Пекін, 1995); Полі-
тичної декларації й Підсумкового документу "Пода-
льші заходи й ініціативи щодо здійснення Пекінської 
декларації і Платформи дій", прийнятих на Спеціаль-
ній сесії Генеральної Асамблеї ООН з порядком ден-
ним "Жінки у 2000 році: рівність між жінками і чолові-
ками. Розвиток і мир у ХХІ столітті"; "Декларації глав 
держав і урядів", прийнятої на Самміті Тисячоліття 
(2000); "Європейської соціальної хартії Ради Європи"  
і переглянутої нею "Європейської соціальної хартії" 
та інш., а також документів, прийнятих Україною для 
приведення внутрішньої ситуації у відповідність до 
цих міжнародних актів, країна визнала наступні осно-
вні підходи для кореляції внутрішньо демократичних 
процесів із сучасними демократичними принципами 
європейського існування: 

 рівність жінок і чоловіків нерозривно взаємопов'я-
зана з оцінкою соціального прогресу, розвитку і миру; 

 пріоритетність ґендерної проблематики як цілі для 
людства (серед 7 пріоритетів у політиці світове співто-
вариство розглядає права рівності поряд з такими пріо-
ритетами як бідність, демографія, екологія і мир); 

 рівність жінок та дівчаток є невід'ємною і неподі-
льною складовою частиною загальних прав людини,  
і повинні захищатися на всіх стадіях життєвого циклу – 
в дитинстві, юності, дорослому і похилому віці; 

 ліквідація всіх форм дискримінації за ознакою статі 
є першочерговою ціллю міжнародного співтовариства; 

 рух за рівність чоловіків і жінок у всьому світі є од-
ним з визначальних факторів сучасності; 

 рівність можливостей для всіх людей має ключове 
значення для побудови справедливих демократичних 
суспільств у ХХІ ст.; 

 рівність жінок і чоловіків є першорядною серед 
семи пріоритетних сфер і напрямків політики, визначе-
них главами держав і урядів світу на Самміті Тисячоліт-
тя в документі "Цілі тисячоліття" (вересень 2000 р.),  
а саме: рівність жінок і чоловіків; навколишнє середо-
вище; розвиток сільських районів; розвиток міст; систе-
ма охорони здоров'я; освіта і наука; технічна та іннова-
ційна діяльність; 

 рівність жінок і чоловіків є фундаментальною цін-
ністю Третього Тисячоліття наряду зі свободою, спра-
ведливістю, толерантністю; 

 головна відповідальність в країнах за здійснення зо-
бов'язань з - питань рівності статей лежить на їх урядах; 

 ґендерна проблематика є центральним елемен-
том всіх стратегій і програм; 

 інтегрування ґендерної складової в усі стратегії та 
програми є необхідним тощо. 

Вказані вище основні підходи у сфері ґендерних 
перетворень в українському суспільстві відповідають 
характеру змін, що відбулися в реальних соціо-
статевих відносинах планетарного масштабу, і тим 
потребам, згідно з якими сучасне суспільство моде-
лює і проектує своє майбутнє. На жаль, програми 
сучасних українських політичних "китів" мало впису-
ються у правила європейського співтовариства у 
сфері розвитку ґендерної демократії та впроваджен-
ня її в життя українців. А розуміння рівності, закладе-
не, наприклад, у програмі Партії регіонів, яка "висту-
пає за рівність можливостей для людей", за форму-
люванням відповідає розумінню рівності часів Вели-
кої Французької революції, а не ХХІ століттю. У пе-
редвиборчій програмі БЮТ цікавою є концепція підт-
римки дитинства. Проте розглядати дитинство поза 
проблемами відповідального батьківства та форму-
вання реального партнерства у сім'ї, означає прирі-

кати гарну ідею на майже неминучий крах. Обійшла 
фактично мовчанкою проблему паритетного суспіль-
ства і передвиборча програма НУНС. Не кажучи вже 
про те, що соціальна справедливість не може зводи-
тись фактично до соціальної допомоги з боку держа-
ви все тим же знедоленим верствам населення. Со-
ціальна справедливість на рівні сучасної європейсь-
кої цивілізації розуміється значно глибше й ширше, 
не зводячись до отримання соціальної допомоги. Во-
на формується й у сфері духовного життя європейсь-
ких націй і саме тут, а не у жорстко відміряному шма-
ткові ковбаси, варто шукати витоки реальної сучасної 
соціальної справедливості. 

Не можна не звернути увагу і ще на один аспект 
даної проблеми: протистояння сучасному тероризмо-
ві, зокрема і в основному мусульманському, який став 
воістину прокляттям ХХ-ХХІ століть, найсерйозніші 
сучасні аналітики абсолютно справедливо, на нашу 
думку, ставлять у пряму залежність від утвердження 
свободи і рівності між жінками та чоловіками у всьому 
світі. А щодо європейської цивілізації, - зазначає один 
із найцікавіших російських аналітиків Андрій Піонтков-
ський [6], – то зупинити розростання сучасного вар-
варства на європейську духовну територію можливо 
лише утверджуючи дві основні її цінності: свободу ду-
мки та свободу жінки. На превеликий жаль, такого ро-
зуміння не продемонструвала жодна із вище наведе-
них передвиборчих програм. 

За роки української незалежності ґендеристика 
"подолала" величезний шлях – від повного нерозу-
міння та несприйняття до створення наукових ґенде-
рних центрів та введення ґендерних кроссектораль-
них досліджень в комплекс наукових досліджень [4], 
виникнення спецкурсів в системі соціогуманітарної 
освіти з перспективою перетворення їх у нормативні 
освітні курси у відповідності до завдань існуючої на 
сьогодні "Державної програми ґендерних перетво-
рень в Україні" та "Закону про забезпечення рівних 
прав і можливостей жінок та чоловіків". Проте, попри 
приведене до європейських норм українське законо-
давство з ґендерних питань, у сфері формування 
механізмів дієвого втілення норм ґендерної демокра-
тії в життя українське суспільство занадто відстає від 
розвинених країн Заходу. Отже, сьогодні імплемен-
тація ґендеру у всі сфери життя суспільства може 
розглядатися як один із шляхів подолання його "не-
доєвропейськості". 
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