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Вступ 

Сільське господарство є однією з найважливіших галузей виробництва в 

Україні, а село й сільська громада є значними чинниками розвитку сучасного 

українського суспільства. Цьому сприяють як географічні фактори, так і 

історичні. Нині майже третина населення країни – 9 мільйонів сімей, або 16 

мільйонів осіб, - проживає в сільській місцевості і життя їх якнайтісніше 

пов’язане (безпосередньо або опосередковано) з сільським господарством. Одна 

з чотирьох – п’яти осіб, зайнятих у національному виробництві, працює в 

сільському господарстві [6], [10], [31], [33], [41], [43].  

Зміни, які відбуваються в українському селі, мають амбівалентний характер. З 

одного боку, реформи, зокрема, земельна, відкрили можливості для 

господарювання і збільшення земель сільськогосподарського призначення у 

власності. З іншого, зросла непевність у завтрашньому дні, зменшилися 

соціальні гарантії, а разом з ними і надії на краще [3]. 

Процеси, пов’язані з трансформацією українського суспільства, по різному 

впливають на різні групи населення – жінок і чоловіків, молодих і старих, 

сільське і міське населення, тощо. Особливих труднощів при цьому зазнали 

сільські жінки [14], [43]. Це також знайшло своє відображення в ґендерних 

ролях, доступі і контролі до ресурсів з боку жінок і чоловіків, а також у 

задоволенні їх практичних і стратегічних ґендерних потреб.      

Гендерні дослідження у сфері праці в Україні стосуються, як правило, таких 

питань, як безробіття серед жінок, умови праці, рівень освіти, мотивація жінок у 

їхній професійній діяльності, соціально-демографічні характеристики жінок на 

ринку праці, рівень доходу (у порівнянні з рівнем доходу чоловіків); недостатнє 

представництво жінок в органах влади (а отже, їхній незначний вплив на процес 

прийняття рішень) [12], [40]. На жаль, лише кілька досліджень (частково чи 

повністю) зосереджені на аналізі ґендерних стосунків в контексті сільської 

України [6], [12], [43]. Водночас, дослідження, які стосуються аграрного 

сектору, не відображують ґендерні проблеми або містять їх опосередковано [7], 

[10], [21], [23], [26], [44]. 

У нашому огляді ми торкаємося кількох питань, пов’язаних із ґендерним 

аналізом в контексті сільської громади в Україні. Вони мають три основних 

компоненти, кожний з яких розглядається в розрізі трьох типів праці – 

репродуктивної, продуктивної і роботи в громаді.  

Перший компонент описує ґендерні ролі, основні характеристики соціального 

статусу жінок і чоловіків та стосунки між ними. Традиційні ролі  розглядаються 

як частина складної системи економічних, політичних і соціо-культурних 

характеристик. Соціальна динаміка відображає різний вплив на жінок і 

чоловіків в ході соціо-економічних і політичних перетворень. 



Другий компонент стосується доступу до контролю ресурсів, зокрема, 

земельних. Аналіз також здійснюється в розрізі трьох типів праці з окремим 

акцентом на користуванні землею – хто (жінки чи чоловіки) мають право 

пріоритетного володіння, користування та розпорядження нею. 

Третій компонент розглядає практичні й стратегічні ґендерні потреби щодо 

користування землею, сільськогосподарською продукцією, продуктами її 

переробки і продажу та розподілу прибутку.  

Пропонуються також рекомендації щодо пріоритетів прикладання зусиль для 

зміни ґендерного дисбалансу у впровадженні проекту в Ільїнцях Вінницької 

області з метою визначення і реалізації “основної ґендерної лінії”.   

 

Методика аналізу 

Основною базою аналізу є найбільш актуальна література з питань, що 

розглядаються, бесіди з експертами та власний досвід у зазначеній сфері.  

Література містить дослідження, статистику, закони України, матеріали 

конференцій, плани і звіти, тощо. Основні джерела зібрані за останні п’ять 

років, хоча є деякі посилання й на попередні роки [3], [33], [37]. Це, насамперед, 

стосується матеріалів перепису населення 1989 року. Деякі дані перепису 1989 

року порівнюються з експрес даними 2001 року для їх подальшої ґендерної 

інтерпретації при визначенні тенденцій. Загалом вивчено понад 50 письмових 

джерел. Було опитане 5 експертів, одна з яких живе у Вінниці, працює 

тренеркою з ґендерних трансформаційних тренінгів, часто подорожує по 

області і неодноразово була і працювала в Ільїнцях, проводячи ґендерні 

тренінги. 

За відсутності даних по Вінницькій області вона вивчалася у порівнянні з 

іншими, які мають подібні характеристики в плані розглянутих питань. 

Суттєвою складністю для проведення аналізу було те, що ґендерно 

розукрупнені дані існують поки з дуже небагатьох категорій, а дані загалом не 

завжди коректні, бо зустрічається багато розбіжностей як між джерелами, так і в 

одному джерелі. Так, за даними офіційного сайту Вінницької обласної 

державної адміністрації кількість фермерських господарств оцінюється по 

різному в різних посиланнях (1240, понад 1300) [49]. 

 

Основні ґендерно розукрупнені характеристики  

Без надання основних ґендерно розукрупнених характеристик українського 

суспільства, в тому числі сіла і Вінницької області неможливо перейти до 

подальших кроків аналізу. 

За результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 року кількість 

чоловіків становила 22 млн. 441 тис. осіб, або 46,3%, жінок – 26 млн. 16 тис. 

осіб, або 53,7%. При цьому співвідношення по Вінницькій області практично 

відповідає середньому в Україні (46% чоловіків, 54% жінок). 

Наведені дані свідчать про поступове зменшення статевої диспропорції у складі 

населення України, якщо у 1989 році на 1000 чоловіків припадало 1163 жінки, 



то у 2001 році - 1159. Це відбулося за рахунок сільського населення, в якому за 

той же період статеве співвідношення змінилось від 1205 до 1151 жінок на 1000 

чоловіків. У містах цей показник навпаки зріс відповідно з 1143 у 1989 році до 

1163 у 2001 році. По Вінницькій області на 1000 чоловіків припадає 1184 жінки, 

що набагато вище, ніж по Україні загалом. Вищі показники лише по Сумській, 

Черкаській і Чернігівській областях.  

Кількість міського населення за результатами Всеукраїнського перепису 

складала 32 млн. 574 тис. осіб, або 67,2%, сільського – 15 млн. 883 тис. осіб, або 

32,8%. Порівняно із 1989 роком міське населення зменшилося на 2,0 млн. осіб, 

сільське – на 1,2 млн. осіб, проте співвідношення між ними в цілому по країні 

упродовж останніх двох переписів залишалося практично незмінним. По 

Вінницькій області співвідношення міського і сільського населення виглядає як 

46 і 54. Порівняно із 1989 роком сільське населення зменшилося, а міське 

зросло на 2 відсотки [31].  

Вінницька область виглядає як переважно сільська з відносно вищим 

показником кількості жінок на 1000 чоловіків ніж у середньому в Україні.  

Ільїнці – центр одного з 27 районних центрів, розташований в 16 км від 

залізничної станції Липовець. В ньому мешкає близько 9 тисяч, серед яких 53% 

жінок і 47% чоловіків [33]. 

 

Ґендерні ролі 

Розподіл ґендерних ролей в українському суспільстві обумовлений різними, під 

час протилежними тенденціями впливу. З одного боку високий статус жінки в 

українському суспільстві в різні історичні періоди, з іншого – суттєвий 

ґендерний дисбаланс в багатьох царинах сучасного життя. Згадуючи про 

впливову роль жінок в історії української сім`ї, слід відзначити, що ця роль 

завжди більш носила «внутрішній», тобто допоміжний характер і згадувалася 

або під час «жіночих» свят, або в обмеженій сфері суспільної відповідальності, 

базованої на ґендерній стереотипізації і об`єктності – жінка хранителька роду, 

«берегиня», вихователька, мати, дружина [34].  

Репродуктивні ролі 

Сучасні сім’ї за формою є традиційні й егалітарні. У традиційній сім’ї за 

жінкою закріплені в основному ролі матері й господині, а за чоловіком – 

“годувальника”. В егалітарній сім’ї всі ролі між подружжям розподіляються 

приблизно однаково, визначаються конкретними ґендерними уподобаннями і 

можливостями партнерів. Приблизно третина українських сімей належить до 

егалітарного типу, решта – до традиційного. Серед молодих подружжів частка 

егалітарних сімей вища (60% і 40%)  [6]. Враховуючи, що в сільській місцевості 

частка молодих подружжів значно нижча, ніж в цілому в Україні, то є підстави 

вважати там відсоток традиційних сімей вищим за середній в Україні. Слід 

також враховувати й те, що в сілі часті випадки, коли, навіть якщо ґендерні ролі 

розподілені на партнерських засадах, сім’ї намагаються приховати це від 

місцевої громади. Про це говорять опитування експертів. 



В умовах зростання бідності в країні і скорочення купівельної спроможності 

населення ще більше зросли витрати праці жінок на ведення домашнього 

господарства. Додаткового часу вимагає приготування трудомістких, але 

недорогих домашніх страв, тощо. Внаслідок падіння виробництва різко 

скоротилася кількість підприємств сфери послуг, а в сільській місцевості вона 

практично припинила існування. Все це призвело до того, що жінки в будні 

витрачають на роботу по дому в середньому 3 години, а у вихідні до 5 – 6 годин. 

Сімейні чоловіки на ведення домашнього господарства в середньому 

витрачають в місті не більше однієї години, а в селі 45 хвилин [38]. За іншими 

даними це 6 годин на добу для жінок і 2,7 – 3,6 для чоловіків [6]. Традиційно 

домашні роботи були і залишаються переважно жіночими. Це закупівля 

продуктів, приготування їжі, прибирання в домі, догляд за малими дітьми, 

похилими та немічними, тощо [6], [38]. Чоловіки частіше виконують роботи, які 

можна віднести до  фізично важких або складних і пов’язаних з технікою. Це 

дрібні ремонти в хаті і на подвір’ї, заготівля, завезення та занесення до будинку 

палива (якщо будинок опалюється дровами, вугіллям чи торфом), тощо. Згідно 

оцінок експертів, неоплачувана домашня праця в сукупності перевищує 

робочий час в офіційній економіці. 

Велику роль у скороченні витрат часу на ведення домашнього господарства грає 

рівень облаштованості житла. Це питання найбільш актуальне для сіла, де 

водопровід є в 11% житлових приміщень; каналізація – у 8%; ванни – у 6%; 

центральне опалення (в тому числі й від автоматичних нагрівальних котлів) – в 

11% [38]. 

Ільїнці – районний центр. З одного боку це обумовлює його привабливість для 

навколишніх сіл як пункт зосередження можливостей як для придбання, так і 

для реалізації товарів і послуг. Водночас, відсутність великих підприємств та 

занепад існуючих (зокрема, меблевого) часто не задовольняють очікування. 

Відстань від обласного центру підпадає під категорію середніх по Україні 

(близько 60 км) [10], проте для багатьох категорій вона є практично 

нездоланною через брак грошей у господарстві. Грошові прибутки не менш як 

60% сільського населення – нижче офіційної межі бідності [10]. Те, що через  

Ільїнці не проходить залізниця, є також несприятливим фактором для місцевого 

населення. 

Сільське населення не турбується, що йому нема чим харчуватися. Проте 

відсутність грошей обумовлює меншу різноманітність у забезпеченні повним 

комплексом здорового харчування. А тому жінки мають більше часу приділяти 

приготуванню їжі або намагатися забезпечити таку різноманітність і 

комплексність за рахунок інших витрат, часто за рахунок заощадження на своїх 

потребах (непродовольчими товарами, ліками, послугами).  

Відсутність грошей на оплату газу та електроенергії призводить до ускладнення 

процесу приготування їжі, користування побутовими приладами, опалення і 

освітлення. Це також лягає навантаженням на жінку, яка витрачає більше часу 



та енергії на прання, прибирання, інші види робіт, які не можна механізувати, а 

інколи і взагалі виконати.  

Зростання вартості медичних послуг також важчим тягарем лягає на жінку, 

відповідальну за догляд за малими, старими та непрацездатними членами 

родини. Народження дитини тягне за собою нові витрати, які коливаються 

одноразово від 90 до 300 гривень. Різке подорожчання багатьох продуктів 

призвело до зміни структури харчування в бік скорочення споживання фруктів, 

м’яса, риби, тощо. Медики повідомляють, що після 1989 року в Україні вдвічі 

виросла частка жінок, які страждають від анемії в пізніх строках вагітності [38]. 

Виховання дітей є теж першочерговою турботою жінки, а тому зростання 

вартості освіти, зокрема, книг, зошитів, паперу, відповідного шкільного одягу 

приносить нездоланні проблеми для жінок. Середньомісячні витрати на дитячий 

садок чи школу складають в сільській місцевості 10 – 20 гривень, але, за 

наявності кількох дітей, для багатьох родин вони є непосильним тягарем. 

Продуктивні ролі 

До продуктивної праці в селі можна віднести працю в особистих підсобних 

господарствах, фермерство, найману працю і самозайнятість. 

Залежно від розмірів прибутку особисті підсобні господарства можуть складати 

як мізерну, так і значну підтримку для родини. Сім’ї витрачають у середньому 

40 годин на тиждень взимку і 80 годин на тиждень влітку, працюючи на власних 

особистих підсобних господарствах. Трудовий внесок жінок значно перевищує 

внесок чоловіків (табл.1). Слід також врахувати, що сільськогосподарська 

праця, зокрема праця в особистому підсобному господарстві (незалежно від 

структури трудової діяльності), як правило, фізична і некваліфікована [10]. Для 

жінок це переважно відноситься до більш “дрібних”, ретельних і монотонних 

робіт: підготовка розсади і висадка її в ґрунт, прополювання, обробка від 

шкідників, збирання урожаю (в рослинництві); догляд дрібних домашніх птахів 

і тварин, доїння молочної худоби (в тваринництві) [38]. Чоловіки в особистих 

підсобних господарствах більше займаються важкою фізичною працею чи 

такою, що потребує механізації: обробка землі механічними засобами (орання, 

сівба, тощо), перевезення,  заготівля кормів, тощо. Водночас, слід відзначити, 

що в сім’ях, які складаються з однієї особи, такий розподіл змінюється або 

зникає зовсім. Враховуючи те, що у Вінницькій області значна частка жінок 

пенсійного віку, то більш імовірно, що їм приходиться виконувати і “жіночу”, і 

“чоловічу” роботи. 

 

Таблиця 1. Трудовий внесок в особисті підсобні господарства, годин на 

тиждень [10] 

 Зимовий період Літній період 

 Мін Макс Сер Медіана Мін Макс Сер Медіана 

Сім’я – всього 2 300 47 40 4 380 88 80 

Жінки 1 105 29 25 2 210 54 50 

Чоловіки 1 210 26 21 2 220 46 42 



У середньому 

на душу 

1 90 21 20 2 112 38 37 

 

Жінки і чоловіки по різному використовують одні й ті ж ресурси. Вони також 

потребують різних ресурсів і в різних кількостях залежно від традиційних 

ролей, які вони виконують.  

Так, жінки і чоловіки часто використовують різні знання про рослини – 

використання, умови вирощування, різні види і сорти. Наприклад, жінки 

частіше більш обізнані у використанні “немодних”, некондиційних типів 

рослин. Це може пояснюватися тим, що жінки, як більш обмежені в ресурсах, є 

більш заощадливими, а тому використовують і такі види і сорти, які чоловіки, 

як люди з більшими ресурсами і доступом до них, не використовують. Такий 

підхід, в свою чергу, може сприяти збереженню більшої біологічної 

різноманітності.  

Жінки також частіше використовують свої присадибні ділянки для 

окультурювання диких рослин або їхнього розведення в домашніх умовах. Це, 

зокрема, стосується лікарських трав, кущів, ягід.  

При виборі рослин жінки віддають перевагу таким, що швидше варяться, мають 

кращий смак і якість, менше страждають від пошкодження птахами, мають 

насіння, яке легше збирати, обробляти, зберігати і складувати. Чоловіки більше 

звертають увагу на рослини, які менше залежать від різних типів ґрунтів і краще 

і простіше зберігаються [41].  

Частка ручної праці у сільському господарстві дуже висока і припадає вона 

здебільшого саме на ті види робіт, які традиційно виконують жінки. Так, в 

рослинництві, розведенні овочів та садівництві жінки складають більшість. 

Водночас, посадка овочів механізована на 62%, збирання картоплі – на 47%, 

овочів – на 18% [38]. В невеликих підсобних господарствах рівень механізації 

ще нижчий або зовсім відсутній. Зростання розмірів присадибних ділянок 

обмежується, насамперед, можливістю її самостійно обробити, найчастіше 

вручну або з мінімальним застосуванням засобів механізації [10]. 

Структура доходу домогосподарств містить різні джерела (табл.2). 

 

Таблиця 2. Пропорції доходів домогосподарств, отриманих із різних джерел 

[10] 

% респон-

дентів, які 

отримують 

доход із 

цього 

джерела 

Джерела доходу Мін % 

доходу 

домо-

госпо-

дарства 

Макс 

% 

доходу 

домо-

госпо-

дарства 

Сер. % 

доходу 

домо-

госпо-

дарства 

Мед. % 

доходу 

домо-

госпо-

дарства 

38 Грошова заробітна плата з 

основної роботи 

0,8 100 47 41 

3 Грошова заробітна плата з 7 97 42 36 



інших місць роботи 

12 Допомога від держави 2 100 32 26 

2 Допомога від підприємства-

роботодавця 

2 83 30 29 

44 Пенсії 5 100 59 58 

66 Продаж продукції з ОПГ 1 100 58 56 

5 Торгівля/комерційна 

діяльність 

4 100 48 43 

29 Доход від земельного паю 0,4 100 25 11 

1 Доход від майнового паю 0,3 24 7 6 

7 Інше 2 86 38 38 

 

Як ми бачимо, найбільш важливі чинники доходу домогосподарств – це продаж 

продукції з особистого підсобного господарства та пенсії. Можливо, є деяке 

перебільшення одних і зменшення інших джерел доходів, бо, хоча й під час 

інтерв’ю пояснюється, що всі анкети анонімні і будуть використані лише для 

загальних обрахунків, селяни й селянки побоюються, що їхні відповіді можуть 

використатися для збільшення оподаткування їхніх доходів.  

Що стосується самозайнятості, то кількість таких жінок більша у сільській 

місцевості (37% жінок і 30% чоловіків), тоді як кількість самозайнятих 

чоловіків більша в середніх та великих містах. В селі також найвища частка 

самозайнятих серед усіх населених пунктів. 

 

Діаграма 1. Самозайняті жінки та чоловіки в різних типах поселень 

України [12] 

 

Українські жінки традиційно зорієнтовані на трудову діяльність. Це передусім 

пов’язано з рівнем освіти, високою професійною підготовкою, важливістю 

доходу жінки для сімейного бюджету, тощо [38]. 

Бажання стати господаркою собі самій, самореалізація, фінансові вигоди та 

намагання досягти балансу між сімейними та робочими обов’язками 

приваблюють жінок до підприємницької діяльності. Мотивація жінок щодо 

підприємництва часто пов’язана з наданням можливості дітям.  

В селі найпопулярніші чотири види самозайнятості. Це перепродаж речей (22 

чоловіки з 4347 респондентів-чоловіків та 59 жінок з 5439 респондентів-жінок у 

нашій вибірці); вирощування великої рогатої худоби (10 чоловіків та 17 жінок); 

приготування їжі (3 чоловіки, 14 жінок). Важливою часткою чоловічої 

самозайнятості у сільській місцевості є також ремонтні роботи (20 чоловіків та 2 

жінки). 39 чоловіків та 46 жінок (30.7% самозайнятих чоловіків та жінок у 

сільській місцевості) залучені до інших видів комерційної діяльності [12].  

Жіноча самозайнятість в селі часто передбачає виснажливу працю на земельній 

ділянці. “Працездатні жінки, котрі вимушені повністю переключатися на 



особисте підсобне господарство, йдуть на збільшення присадибних ділянок і 

нарощують поголів’я худоби в особистому секторі для того, аби підтримати 

свій сімейний бюджет... сукупна суспільно необхідна зайнятість сільських 

працездатних жінок щоденно становить понад 15 годин” [43].  

Серед підприємств, що контролюються жінками (тобто 51% чи більше власності 

належить жінці), частка членів родини, яким платять за виконану роботу, 

значно менша (86.4% проти 94.5% для підприємств, що контролюються 

чоловіками, на яких працюють члени їхніх родин: 83.9% проти 91.9% для малих 

підприємств). Жінки-наймані працівниці складають значну частину 

підприємств, які контролюють жінки [12]. Тобто тут теж спостерігається 

тенденція, коли жінки невисоко оцінюють вклад жінок, вважаючи його 

неважливим і не гідним оплати. Так же суспільство ставиться до жінки, не 

оцінюючи і не цінуючи її безоплатну працю в домашньому господарстві. 

Частка незареєстрованих малих підприємств, які контролюють жінки, значно 

більша, ніж серед тих, які контролюються чоловіками [12]. Жінки більш 

тяжіють до неформального сектору. Причинами є як брак впевненості в собі, так 

неявні перешкоди перед жінками в бізнесі, які проявляються у складнішому 

доступі до позик, навчальних програм, тощо.  

Важливою причиною уникання формального сектору підприємництва є 

податкова система. Її недосконалість спричинює існування тіньової економіки 

та гальмує розвиток приватного бізнесу. Хоча ця проблема стосується і 

чоловіків, і жінок, для останніх вона доповнює інші проблеми, які ускладнюють 

для жінок підприємницьку діяльність в цілому. 

Важливою проблемою для підприємств, які контролюють жінки, є низький 

попит на продукцію і послуги, які вони виробляють. Хоча в сільському 

господарстві лише 9,4% опитаних вказали на цю проблему (35,3% в 

будівництві, 23% в оптовій торгівлі, 19,8% в роботі на дому), вона є суттєвою, 

особливо зважаючи на те, що загальний відсоток тих, хто відзначили цю 

проблему серед малих підприємств, що контролюються чоловіками, удвічі 

менший - 20.3% проти 10.7% [12].  

Робота в громаді 

Внесок у життя громади був традиційно високим в Україні. Так звана толокá 

була невід’ємною часткою добровільних обов’язків селянок і селян допомогти 

ближнім. Толокá передбачала колективну працю для нужденних або на потребу 

всій громаді. Це могла бути відбудова хати, що згоріла або постраждала від 

інших негараздів, допомога вдові в обробці городу, зведення суспільно 

корисних споруд (церкви, млина, колодязя, дамби, тощо). Проте період 

радянської влади наклав певний відбиток на традиційне життя сільської 

громади. Позбавлення прав власності на землю і засоби її обробки і утримання 

мали великий психологічний вплив, а формалізація добровільної праці у, так 

званих, “добровільних комуністичних суботниках” посилила руйнівні процеси. 

Робота в громаді сьогодні обмежується меншим переліком робіт, ніж це було 

традиційне. Ми не змогли знайти джерел, які б включали в дослідження опис 



цих робіт, проте, з консультацій з експертами, можна скласти досить повний 

перелік і перебіг самої процедури. 

Ініціювання суспільно корисних робіт на селі, як правила, іде від поважної 

людини. Частіше це чоловік, рідше може бути й жінка, старшого віку з доброю 

репутацією. Залежно від виду робіт, громада може вкладати лише свою працю 

або ще й збирати гроші. Гроші збираються тоді, коли треба купити матеріали, 

яких не виробляється в селі (будівельні матеріали, механізми, тощо). За 

організацію роботу також беруться поважні люди, які ще й розуміються на тому 

процесі, який має відбутися (будівництво, ремонт, інше). 

Чоловіки традиційно виконують наступні роботи – упорядкування, ремонт і 

будівництво церков, доріг, мостів, будинків, колодязів; оранні, косінні, жнивах. 

Жінки залучені у види робіт, які пов’язані з їхніми ґендерними ролями в 

репродуктивній праці. Це допомога в організації і підготовці весіль, поховань, 

інших урочистих і сумних подій; допомога на городі. 

Багато робіт пов’язане з церковним життям. Чоловіки займаються 

будівництвом, ремонтом, упорядкуванням церкви і під’їздів до неї, а жінки 

займаються наведенням ладу всередині, вишивають для церковних образів 

рушники, виготовляють штучні квіти, тощо.  

Тобто ми бачимо, що робота для громади відображує той же розподіл ґендерних 

ролей, що й в інших ділянках життя. 

Важко судити, наскільки така ситуація збереглася у Вінницькій області. Досвід 

показує, що чим далі на Захід, тим міцніше ці традиції у місцевій громаді. 

Враховуючи, що Вінницьку область відносять до Центрального чи Центрально-

Західного району, то можна передбачити існування таких традицій і в області, і, 

зокрема, в Ільїнцях.  

Виборні політичні ролі 

Найвпливовішою силою у Вінницькій області є Народно-демократична партія, 

яка на виборах проходила у блоці “За єдину Україну”. Під час виборів 2002 

року блок не висунув жодної жінки по області у якості кандидатки, 8 жінок 

загалом було у списку блоку “ЗаЄдУ”, лише одна в першій тридцятці. В 

одномандатних виборчих округах з-поміж загальної кількості кандидатів і 

кандидаток у народні депутати України балотувалося у середньому 13,4% 

жінок. Найвищі показники – у Кіровоградській (26,7%), Донецькій (25,8) 

областях та Автономній Республіці Крим (21,2%). Найнижчими відрізняється 

західний регіон України (Львівська, Тернопільська та ін. області). По 

Вінницькій області балотувалося 10,8% жінок серед всього числа 

зареєстрованих кандидатів і кандидаток, що нижче середнього і відповідає 

показникам західного регіону. В одномандатних округах було висунуто 15 

жінок, жодна з яких не пройшла до Верховної Ради [4], [17]. Політику партій 

щодо жінок можна назвати ґендерно сліпою. 

Серед головуючих райдержадміністрацій нині одна жінка (Тульчинський 

район). Низькі показники висування жінок і на інші посади. Так, у 1998 році 

серед начальників управлінь і відділів облдержадміністрації (а їх 27) не було 



жодної жінки. На посадах заступників голів райдержадміністрації та виконкомів 

міських рад жінок всього 13,4%. Як правило, вони відповідають за культуру чи 

освіту. Лише 5 обласних управлінь із 80 очолювали жінки [14]. Позиція 

керівництва області також є ґендерно сліпою. 

В області існує близько 40 жіночих організацій, але лише десяту частину з них 

можна назвати активними. Організації не мають елементарних засобів 

комунікації. Лише одна організація заявила, що має електронну пошту. 

Кількість жіночих організацій на 10000 мешканок і мешканців одна з 

найнижчих в країні і дорівнює показнику 0,24, тоді як в такій області, яку 

можна порівняти за чисельністю населення з Вінницькою – Івано-Франківській, 

він дорівнює 0,45. Жіночі організації намагаються реалізовувати програми, які 

можна найчастіше розглядати як такі, що відображують підхід “жінки в 

розвитку”. 

Жінки в Україні загалом більше схильні вступати в різноманітні організації 

підприємців. Частка підприємств, що контролюються жінками, - членів торгової 

асоціації більша, ніж частка членів торгової асоціації серед підприємств, які 

контролюють чоловіки [12]. В області зареєстрована також Асоціація сприяння 

жіночому підприємництву, яка існує з 1998 року [9]. 

Профспілки суттєво втратили свої позиції після розпаду союзу і припинення 

значної прямої підтримки з боку держави. Незалежні профспілки не зайняли 

впливового місця в житті українського суспільства. В радянські часи 

профспілки як “школа комунізму” теж мали “жіночі квоти”, припинення 

існування яких відразу знизило кількість жінок на керівних посадах. Роль 

профспілок в сільській місцевості є ще нижчою. 

Рекомендації 

- Заохочення створення жінками малих підприємств 

(сільськогосподарських, громадського харчування, побутових послуг, 

відпочинку). 

- Заохочення запровадження гнучких робочих місць, які дали би 

можливість жінкам поступово змінювати свої ролі як в репродуктивній, 

так і в продуктивній праці. 

- Заохочення до культивування і розведення нетрадиційних, “немодних”, 

диких видів рослин. 

- Пошук шляхів заохочення малих підприємств, які контролюються 

жінками, до реєстрації. 

- Запрошення жінок до обговорення при прийнятті рішень щодо видів 

рослин для культивування. 

- Сприяння поширенню малої механізації для полегшення ручної праці. 

- Залучення жінок до навчальних програм з сучасних методів управління. 

- Проведення просвітницьких ґендерних тренінгів для громади з 

одночасним залученням жінок і чоловіків, як обов’язковий компонент 

участі в проекті. 

 



Доступ і контроль над ресурсами для жінок і чоловіків 

Репродуктивні ролі 

Інституція глави сім’ї традиційно існувала в усіх патріархатних суспільствах. 

Вона відображає роль одного з членів сім’ї або хатнього господарства і 

визначається соціальними функціями сім’ї та рівнем розвитку суспільних 

відносин в країні. Згідно з рекомендаціями ООН, пропонується не 

використовувати категорію глави сім’ї в переписах, а сімейний стан членів сім’ї 

визначати за відношенням до дорослого члена сім’ї, зазначеного першим у 

переписовому аркуші. Такий порядок заведений і в Україні при проведенні 

перепису 1989 року. Тобто формального закріплення інституту глави сім’ї в 

Україні не існує, проте це не виключає фактичного існування різного статусу і 

різного доступу до контролю ресурсів в сім’ї. Жінки менш оптимістично 

оцінюють свій статус як на роботі, так і вдома. Рівноправними в усіх сферах 

життя себе відчувають лише 38% опитаних жінок, кожна п’ята респондентка 

(22%) відчуває себе людиною другого сорту і на роботі, і вдома. 19% опитаних 

жінок відчувають себе повноцінними людьми лише на роботі, а вдома вони 

підпорядковані чоловіку. Лише 15% відзначили, що вони рівноправні в сім’ї, а 

на роботі вони люди “другого сорту” [38]. Тобто близько 40% жінок вдома 

відчувають свій нерівний статус. Ці дані певною мірою розвіюють міф щодо 

керівної ролі жінки в українських сім’ях, відображений у прислів’ї “Чоловік – 

голова, а жінка – шия. Куди шия поверне, туди голова і гляне”. Але що це 

означає на практиці? 

Що стосується розпорядження грошима в сім’ї, то тут немає валідних 

досліджень, на які можна було би спертися. Проте, незалежно від того, хто 

розпоряджується грошима, слід, найперше, зважати на те, чиї чи які цінності є 

пріоритетними в розподілі сімейних грошей. Виходячи з результатів 

досліджень, комунальні витрати оплачуються майже всіма домогосподарствами. 

Але те, що стосується соціальних послуг, то тут картина дещо інша. Навіть 

якщо ми визнаємо, що не всі домогосподарства використовують, отже й 

оплачують, усі комунальні та соціальні послуги, є домогосподарства, доходів 

яких недостатньо, щоби оплатити ці основні послуги. З двох варіантів – 

зменшення використання послуг чи збільшення боргів – найбідніші 

господарства  використовують обидві стратегії. Вони зменшують споживання 

на охорону здоров’я, паливо на приготування їжі і збільшують борги, не 

оплачуючи рахунки [10]. Як ми розглядали вище, це однозначно відбивається на 

жінках, забираючи в них більше часу на виконання репродуктивних ролей 

(приготування їжі, прибирання по дому) і посилюючи психологічну напругу 

(суперечність між відповідальністю за майбутнє дітей і неможливістю сповна 

виконати цю функцію). Водночас це впливає і на чоловіків. Незважаючи на те, 

що чоловіки більше за жінок лякаються проблем з власним здоров’ям, вони 

менш охоче ідуть лікуватися. Зі зменшенням можливості витрачати гроші на 

охорону здоров’я чоловіки знаходять виправдання для себе, уникаючи вчасної 

діагностики і лікування. 1996 року, наприклад, середня різниця тривалості в 



житті чоловіків і жінок складала 11,1 років, що у порівнянні з 1990 роком 

збільшило різницю на 1,5 роки [34]. Безперечно, причина не лежить лише в цій 

площині, але брак грошей на охорону здоров’я є одним з впливових факторів. 

Однією з проблем на селі сьогодні є те, що люди не звикли платити реальні ціни 

за такі різноманітні послуги, як електроенергія, дошкільні дитячі заклади, 

медицина та громадський транспорт. Цей аспект стосується і жінок, і чоловіків. 

Але якщо згадати, що жінки меншою часткою платять жінкам на своїх 

підприємствах, то, імовірно, що і платити за відповідні послуги вони готові 

менше. 

Продуктивні ролі 

Частка незареєстрованих малих підприємств, які контролюють жінки, значно 

більша, ніж серед тих, які контролюються чоловіками. Згідно з даними, 

кількість працюючих на незареєстрованих мікро- та малих підприємствах, що 

контролюються жінками, складає 42.31% усіх працюючих на мікро- та малих 

підприємствах, контрольованих жінками [12]. Тобто доступ жінок до 

організацій, що реєструють та видають різноманітні дозволи на право займатися 

підприємницькою діяльністю є практично складніший, незважаючи на те, що в 

цій площині відсутні юридичні бар’єри.  

При дослідженні питань, пов’язаних з одержанням ліцензій. Згідно з 

отриманими даними переважна більшість малих та середніх підприємств та 

більше половини великих підприємств повинні одержати ліцензії для своєї 

діяльності. Частка підприємств, які мають одержати ліцензії, є більш значною 

для підприємств, що контролюються жінками. Однак беручи до уваги той факт, 

що самозайнятість складає більшість жіночого підприємництва, можна 

говорити про те, що 53.7% підприємств, контрольованих жінками (проти 49.1% 

- контрольованих чоловіками), мають одержати ліцензії [12]. 

Кількість перевірок на одне підприємство є найбільшою для великих 

підприємств, які контролюються жінками (за винятком перевірок з боку органів 

міліції). Для багатьох органів контролю (податкової інспекції, протипожежного 

відділу, Міністерства охорони навколишнього середовища, комітету по 

стандартизації) великі підприємства, які контролюють чоловіки, перебувають на 

другому місці за кількістю інспекцій на одне підприємство. Частка перевірок 

для кількох організацій (санітарно-епідеміологічна служба, комітет захисту прав 

споживачів) більш значна для середніх підприємств, що контролюються 

жінками, ніж для великих підприємств, контрольованих чоловіками. Також 

показовим є те, що частка перевірок органами міліції є найбільш значною для 

малих підприємств, контрольованих жінками (це можна пояснити значною 

часткою індивідуальної комерційної діяльності, пов’язаної з торгівлею, серед 

підприємств, які контролюють жінки. Такого роду діяльність часто 

незареєстрована і не підкріплена необхідними ліцензіями, тому цим так 

цікавляться правоохоронні органи) [12]. 

Можна припустити, що загалом більший відсоток перевірок на підприємствах, 

які контролюються жінками, пов’язаний зі ставленням до жінок-підприємців, а 



також з тим, що жінкам важко пристосуватися до світу «чоловічого бізнесу» 

(для якого характерні корупція, велике значення приватних зв’язків). Інше 

можливе пояснення: чоловікам вдається набагато простіше встановлювати добрі 

стосунки з різними державними структурами [12]. 

Різниця в частках підприємств, які отримали різні форми допомоги (навчальні 

програми з управління, консультації з підприємництва, допомогу в одержанні 

кредиту), визначається розміром підприємства (а не гендерними чинниками). 

Чим більша фірма, тим більше в неї можливостей брати участь у навчальних 

програмах, працювати з консультантами, або користуватися допомогою фахівця 

в одержанні кредиту. З іншого боку, треба зазначити, що відсоток малих 

підприємств, які одержали такого роду допомогу, є низьким. А ці підприємства 

складають вагому частину (5.5%) підприємств, що контролюються жінками 

[12]. 

Щодо використання землі, то, згідно з даними 2001 року, лише 15% фермерів 

отримали земельну частку в натурі [10]. 11% реорганізованих підприємств на 

селі взагалі не мають ніякого документа, що регулював би відносини 

користувача і власника землі [10]. Враховуючи “нелюбов” жінок до реєстрації 

та інших формальних документів можна передбачити, що серед 

сільськогосподарських підприємств, які контролюються жінками, цей відсоток 

ще вищий.  

Види допомоги, яким селяни і селянки віддають перевагу, це, насамперед, 

допомога з придбання матеріально-технічних ресурсів та розвитку переробки 

продукції на місцях [10]. Враховуючи, що закупівлі на відстані від свого 

населеного пункту частіше здійснюють чоловіки, а менш мобільними, в силу 

зайнятості домашньою (репродуктивною) працею, є жінки, то посилення першої 

допомоги матиме значніший вплив на чоловіків, а другої – на жінок. 

Доступ до кредитів не обмежений законодавчо для жінок, але на практиці вони 

мають менший доступ до кредитних ресурсів. Загалом можна сказати, що 

представники підприємств негативно оцінюють можливості для отримання 

кредитів та позик. Це особливо яскраво проявляється для малих підприємств, 

що контролюються жінками. Відповідно відсоток тих підприємств, які брали 

позики для свого підприємства впродовж останніх шести місяців, найменший 

серед малих підприємств, які контролюють жінки. Рівень інвестицій також 

найменший серед малих підприємств, що контролюються жінками. Також 

необхідно звернути увагу на той факт, що навіть для тих контрольованих 

жінками підприємств, які робили інвестиції, загальна вартість придбаного є 

вдвічі меншою, ніж для малих підприємств, які контролюють чоловіки. 

Зважаючи на ці дані, можна зробити висновок про те, що підтримка малих 

підприємств, що контролюються жінками, у наданні кредитів є особливо 

важливою для розвитку жіночого підприємництва [12]. 

Робота в громаді 

Однією з найважливіших громадських робіт на селі нині є праця для церкви. 

Релігія і її інституції в усьому світі мають значний вплив на політику, не лише 



забезпечуючи етичні і моральні норми і диктуючи “правила” поведінки, а й 

посилюючи структуру патріархату в цілому. Тому є певні обмеження, які 

особливо важливі в проведенні громадських робіт. Скажімо, при організації 

святкових і жалобних церемоній, ролі жінкам і чоловікам, дівчатам і хлопцям 

суворо регламентовані. Так, при організації весілля, чоловіки і хлопці будують 

шатро для святкового обіду, а жінки і дівчата займаються його приготуванням і 

накривають на стіл. Теж саме стосується й інших робіт. Це призводить для 

обмеження вибору певних навичок і знань як для дівчат, так і для хлопців, бо 

засудження громади, як і її заохочення, є суттєвим чинником впливу. Однім із 

способів позбавитися цього контролю є міграція з села в місто, яка значно 

посилилася останнім часом, особливо для жіночої молоді.  

Виборні політичні ролі 

Причини низької активності жінок в громадській і політичній діяльності, 

особливо на вищих щаблях влади не можна описати лінійно.  

Що стосується політичних партій, то це зумовлено, “передусім тим, що: 

- партії та партійні організації не мають досвіду роботи з жінками й не 

прагнуть широко співробітничати з ними, не шукають у них соціальної 

підтримки й соціальної опори, бо не відчувають потреби в цьому через 

відсутність ґендерного світогляду; 

- жінки масово ще не вступають до політичних партій, не виявляють в них 

соціальної та політичної активності, не відчувають потреби в цих 

організаціях, не мають віри в їх соціальні програми, не відчувають 

партійної опіки. Отже, вони не сприймають їх діяльність як таку, що 

відповідає їх інтересам, задовольняє їх потреби. Це стримує або й 

унеможливлює набуття політичного досвіду жінками і формування у них 

політичного світогляду” [6]. 

За даними інших досліджень, четверта частина опитаних жінок вважають, що “в 

політиці краще обійтися без жінок” і “жінки не повинні займати керівні посади” 

[38]. Така думка породжена патріархатним ставленням до жінки як до створіння 

не публічного, а вузько сімейного.  

Доступ і контроль над землею 

Земельний кодекс України (ЗКУ) виділяє 9 типів земельних ділянок, що 

зазначені у главі 2 ст.6 ЗКУ, та які описані далі у главах 5-13. Немає розподілу з 

приводу того, які з цих ділянок контролюються жінками чи чоловіками  (Ст.ст.: 

22 (п.3-а), 40, 41 (п.1), 42 (п.2), 45 (п.1), 49 (п.1), 52 (п.1), 54 (п.1), 56 (пп..1-3), 59 

(пп..1,2,4).  

В Україні гарантом будь-якого права є головний Закон – Конституція України. 

Щодо гаранта права власності на землю, воно забезпечується ст.ст.:13, 14, 41. 

Земельний кодекс України у ст.ст.: 78, 81 також забезпечує це право. 

Суб’єктами права власності на землю є громадяни та юридичні особи, це 

визначено у ст.80-а ЗКУ, ст. 14 “Закону України про власність” від 26 березня 

1991 р. 



Якщо аналізувати Земельний кодекс і земельне законодавство в цілому, то 

можна відповісти, що система власності забезпечує рівні вигоди і для жінок, і 

для чоловіків. Так ст.89 визначає право на спільну сумісну власність на 

земельну ділянку. У спільній сумісній власності перебувають земельні ділянки: 

подружжя; членів фермерського господарства, якщо інше не передбачено 

угодою між ними; співвласників жилого будинку. Співвласники земельної 

ділянки,  що перебуває  у  спільній сумісній власності, мають право на її поділ 

або на виділення з неї окремої частки. Поділ  земельної  ділянки,  яка  є  у  

спільній сумісній власності, з виділенням частки співвласника, може бути 

здійснено за умови попереднього визначення розміру земельних часток,  які  є 

рівними,  якщо  інше  не  передбачено  законом  або не встановлено судом. 

Земельна ділянка (згідно ст. 133-3 ЗКУ), яка перебуває у спільній власності, 

може бути передана у заставу за згодою всіх співвласників. Тобто, згідно 

земельного законодавства України, дружини мають рівні права з чоловіками для 

використання власності з економічною метою без виділення в окрему категорію 

осіб. 

Наступні документи також містять положення щодо права власності на землю 

без жодного обмеження для жінок чи чоловіків. 

Декрет КМУ від 26.12.1992р., №15-92 „Про приватизацію земельних ділянок” – 

пп..:2-4 

Указ ПУ від 12.07.1995р., № 608/95 „Про приватизацію та оренду земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької 

діяльності” – пп..: 1,2,5,7. 

Указ ПУ від 21.04.98р., № 332/98 „Про захист прав власників земельних часток 

(паїв)” – пп..: 1-4 

Наказ Державної комісії України по земельних ресурсах від15.02.1993р., №10 

„Про порядок передачі земельних ділянок у приватну власність громадянам 

України” – пп..:1-6 

Наказ Мін’юсту та Держкомзему України від 6.06.1996р., №14/5/48 „Про 

порядок посвідчення договорів відчуження земельних ділянок та права на 

земельну частку (паї), посвідченого сертифікатом” – пп..: 1.2, 2.2, 2.4, 3.1. 

Постанова КМУ від 24.01.2000р., №18 „Про порядок викупу земельних ділянок 

громадянами для ведення селянського або особистого підсобного господарства” 

пп..: 1,2 

ЗУ „Про оренду землі” від 6.10.1998р., № 161- XIV – ст.ст..:5 (п.1), 6 (пп..1,2), 

7(пп..1,4,5), 8 (пп..1,2), 9, 10; розділ 4. 

При розпаюванні землі права деяких категорій жінок захищені експліцитно. 

Згідно з указом Президента України “Про порядок паювання земель, переданих 

у колективну власність…” від 8 серпня 1995 р., право на земельну ділянку 

мають усі члени колективного сільськогосподарського підприємства (КСП). 

Членами КСП, зокрема, вважаються пенсіонери і пенсіонерки, що раніше 

працювали в КСП і залишаються його членами, незалежно від місця їх 



проживання та жінки, що перебувають у відпустці у зв’язку із вагітністю та 

пологами або у відпустці з догляду за дитиною до 3-х років [23]. 

Але земельне законодавство, як і багато інших, тісно переплітається з 

цивільним законодавством. Адже саме Цивільний кодекс визначає право 

власності, питання про спадщину та інші питання, які є визначальними для того, 

щоб зрозуміти, чи забезпечує наша система власності рівні вигоди для жінок і 

чоловіків. Так ст. 529 встановлює першу чергу спадкоємців за законом. При 

спадкоємстві за законом спадкоємцями першої  черги є,  в рівних частках, діти 

(у тому числі усиновлені), дружина і батьки (усиновителі) померлого. До числа 

спадкоємців першої черги належить також дитина померлого, яка народилася 

після його смерті. Чоловік в законі не згадується.  

Ст. 535 встановлює право на обов'язкову частку в спадщині, яку мають 

неповнолітні або непрацездатні діти спадкодавця (в тому числі усиновлені), а 

також непрацездатні дружина, батьки (усиновителі) і утриманці померлого. 

Чоловік знов не згадується в Кодексі. Якби жінка не мала рівних прав з 

чоловіком згідно інших законів, це положення можна було би зрозуміти в 

контексті, але в реальній ситуації це швидше розглядається як забавний 

“ґендерний жарт”, який потребує свого тлумачення та виправлення. 

Ст. 16 “Закону України про власність” від 26 березня 1991 р. Визначає право 

власності подружжя. “Майно, нажите подружжям за час шлюбу, належить їм на 

праві спільної сумісної власності. Здійснення ними цього права регулюються 

цим Законом і Кодексом про шлюб і сім’ю України.” Розмір частки кожного і 

кожної визначається ступенем трудової участі (ст.17 п.2 Закону України про 

власність). 

Жінки в деяких випадках можуть виступати стороною, що потерпіла при 

розлученні, якщо вона неформально працювала для набуття і примноження 

власності, але її права не були оформлені офіційно. 

 

Практичні і стратегічні ґендерні потреби 

Репродуктивні ролі 

Основні практичні потреби жінок зосереджені в покращанні побутових умов 

для полегшення приготування їжі, прибирання вдома, догляду за дітьми. Вони 

відображені в зменшенні частки грошових доходів, які вони мають платити за 

паливо, електроенергію, соціальні послуги. Вони передбачають доступ до 

базових послуг – медичних, побутових, культурних – в достатньому обсязі і 

задовільної якості. 

Стратегічні потреби жінок лежать в перерозподілі домашніх обов’язків між 

іншими (зокрема, чоловічими) членами сім’ї. Створення рівних умов для 

виконання репродуктивної праці як для жінок, так і для чоловіків. Важливо 

також існування дійових заходів проти насильства з боку чоловіків та контролю 

ними жіночої поведінки. Жінки нечасто висловлюють свої стратегічні потреби, 

обґрунтовуючи це невірою в можливі позитивні зміни та традиціями. 



Практичні потреби чоловіків теж стосуються зменшення частки грошових 

доходів, які вони мають платити за паливо, електроенергію. Важливий також 

легкий доступ до паливних ресурсів, бо як добувачі, вони мають займатися 

забезпеченням цього ресурсу для домогосподарства.  

Стратегічні потреби чоловіків лежать в зменшенні ролі стереотипів щодо         

домашньої праці в суспільстві та зникнення уявлень про батька лише як про 

джерело грошей і покарань в сім’ї. Чоловіки, які пройшли ґендерний тренінг 

часом  висловлюються, що “обізнаність в можливості ґендерної рівності зняла 

тягар, який я на собі носив”.  

Продуктивні ролі 

Практичні потреби жінок лежать в механізації некваліфікованої фізичної праці, 

збільшенні можливостей для переробки продукції на місцях та полегшенні її 

реалізації. Підприємниці  також зацікавлені в спрощеній податковій системі та 

інформації, яка стосується реєстрації, ліцензування, інших дозвільних процедур, 

а ще в спрощенні процедури отримання кредитів.  

Стратегічні інтереси жінок спрямовані на більший доступ до робочих місць з 

достатньою і гарантованою оплатою, а для підприємниць – доступ до великого 

бізнесу, рівні можливості в користуванні різними видами допомоги та сприяння 

бізнесу, однаковому ставленні з боку інстанцій контролю і перевірки. 

Стратегічні інтереси підприємницями ідентифікуються і висловлюються 

швидше, ніж найманими жінками, бо перші мають більше практичного досвіду 

в управлінні і прийнятті рішень, а також явніше стикаються з випадками 

несправедливого дискримінаційного ставлення. Так, при проведенні ґендерного 

тренінгу для представниць жіночої бізнес-асоціації, на запитання, чи по різному 

в бізнесі ставляться до жінок і чоловіків, всі відповіли ствердно. Кожна з 

присутніх мала досвід підприємництва не менше двох років. 

Практичні потреби чоловіків спрямовані на поліпшення доступу до засобів 

механізації і обробки землі, інформації щодо розпаювання землі, можливості 

купувати матеріально-технічні ресурси, отримувати кредити. Вони також 

торкаються збільшення можливостей заробити для утримання родини. 

Стратегічні інтереси стосуються вивчення і набуття навичок, які сьогодні 

більше притаманні “жіночому” бізнесу – співчуття, взаємопідтримка, зважений 

підхід до ризиків. Це може зробити чоловіків більш стабільними у світі, що 

змінюється. 

Робота в громаді 

Практичні потреби жінок в наявності достатньої кількості матеріалів і часу для 

здійснення робіт в громаді. Їхні стратегічні інтереси в можливості отримувати 

доход від участі в громадських роботах та такої їх організації, коли внесок 

жінок і чоловіків цінуватиметься на рівних і організовуватиметься з 

найбільшою ефективністю. 

Практичні і стратегічні потреби чоловіків такі ж, як і для жінок. 

Виборні політичні ролі 



Практичні потреби жінок в “добрих депутатах, які б виробляли добрі закони, які 

б діяли”. Так часто висловлюються жінки щодо їхніх потреб в політиці. 

Стратегічні інтереси жінок в активній політичній участі і доступу до найвищих 

щаблів прийняття рішень в державі. Цьому можуть допомогти спеціальні 

механізми, спрямовані на подолання диспропорції, а також інші опосередковані 

заходи, які сприяють подоланню ґендерного дисбалансу. 

Практичні потреби чоловіків теж частково відображені в позиції жінок. Окрім 

того, вони в створенні законів і практик, які б сприяли кращому доступу до 

виборних посад, незалежно від майнового стану. А їх стратегічні потреби в 

більш збалансованій в ґендерному відношенні владі. Все частіше чоловіки 

висловлюються за те, що “якби жінки керували державою, вони б вже навели 

лад, як це роблять в сім’ї”. 

 

Загальні рекомендації 

Вінницька область і Ільїнці зокрема мають певні особливості, які слід 

враховувати, плануючи заходи щодо впровадження ґендерно збалансованого 

розвитку. Це область з високим відсотком сільського населення, переважну 

частину якого складають жінки старшого віку. Це переважно мононаціональна 

область з середнім рівнем трудової міграції населення. За рівнем громадської  

активності область швидше можна віднести до, так званих, депресивних 

регіонів. 

Це обумовлює те, що для позитивного сприйняття втручань місцевим 

населенням, вони мають носити м’який, послідовний, тривалий характер з 

постійним моніторингом на кожному етапі. 

Враховуючи високий ступінь недовіри сільського населення до різного роду 

нововведень, важливо звертати увагу на форму подання втручань та його 

прийнятність, “знайомість” для населення. 

Важливо враховувати в політиці і те, що багато міських мешканців і мешканок 

не втрачають зв’язків із селом. Тому позитивні зрушення в селі могли би стати 

поштовхом для “зворотної міграції” – з міста до села. Такі тенденції, хоча й і в 

невеликих розмірах, спостерігаються в усій Україні. 

Для реалізації ґендерно збалансованого проекту розвитку можна 

використовувати стратегії, які передбачають  

1. покращання розуміння того, як ґендерні стосунки працюють в громаді;  

2. покращання шляхів навчання і консультування жінок; 

3. покращання якості інформації, яка використовується для запланованих 

цілей. 

Програми втручання мають містити ґендерний підхід з паралельним існуванням 

сильного і експліцитного жіночого компоненту. Це можна здійснити, зокрема, 

залучаючи не окремо жінок і/та чоловіків, а цілі родини. Родина може 

виступати як осередок розвитку власного бізнесу (пов’язаного із землею чи ні). 

Залучення неповнолітніх дітей буде додатковим стимулом, особливо для жінок, 

які вважають себе найбільш відповідальними за майбутнє дітей. Побачивши 



перспективу для дітей, жінки включатимуться в роботу, щоби забезпечити 

такому бізнесу процвітання. [Стратегія 2] 

Зважаючи на високий рівень самозайнятості серед сільських жінок, важливо 

проводити політику підтримки підвищення жінками рівня освіти й кваліфікації. 

Кращих результатів можна досягти, здійснюючи комплексні довготривалі 

програми, спрямовані на отримання знань і навичок як з конкретної 

підприємницької галузі (рослинництво, переробка, торгівля, тощо), так і з більш 

загальної підготовки (реєстрація підприємства, отримання дозволів і ліцензій, 

податкова система, законодавство, зокрема, земельне, маркетинг, тощо). 

Навчання навичкам роботи з кадрами є також важливим з огляду на виявлені 

проблеми жінок, що контролюють підприємства, в цьому аспекті. Зокрема, 

необхідно робити наголос на важливості оплати праці для всіх працюючих. 

[Стратегія 2, 3] 

З огляду на негативну оцінку багатьма підприємницями і підприємцями 

можливості отримати кредит доцільно було б включити надання кредитів у 

програми підтримки жіночого підприємництва. Проте в Україні доки немає 

жодного успішного випадку подібної програми саме для жінок. Її відсутність, 

передусім, пов’язана з правовою базою, яка суворо регламентує вимоги до 

інституцій, які можуть видавати кредити. Одним з виходів може бути 

заохочення і підтримка заснування в Ільїнцях кредитної спілки, яка могла би 

виступати такою структурою. [Стратегія 2] 

Необхідно також звернути особливу увагу на малі підприємства, які 

контролюють жінки. Програми підтримки розвитку існуючих малих 

підприємств, контрольованих жінками, можуть стати стимулом для реєстрації 

незареєстрованих підприємств. Заохочення запровадження на таких 

підприємствах гнучких робочих місць дали би можливість жінкам поступово 

змінювати свої ролі як в репродуктивній, так і в продуктивній праці, не 

наражаючись на різкий осуд з боку чоловіка, сім’ї та місцевої громади. 

[Стратегія 2] 

Сприяння поширенню малої механізації для полегшення ручної праці в 

сільському господарстві, окрім полегшення, могло би стати також 

мотиваційним фактором для жінок щодо майбутнього їх дітей. 

Організація впровадження проекту на всіх етапах має носити партисипаторний 

характер із залученням всіх діючих осіб і потенційних бенефіціантів. 

Врахування специфічного досвіду жінок, зокрема, у сфері традиційних методів 

вирощування рослин, культивування нетрадиційних, диких видів може мати 

значний вплив на підвищення ефективності реалізації проекту. Залучення 

“нечутних” голосів може допомогти уникнути помилок чи подолати їх з 

найменшими втратами. Це також сприяє посиленню інституційної 

спроможності і уповноваженню жінок. [Стратегія 2, 3] 

Для полегшення реалізації намічених планів треба також виробити адекватну 

стратегію комунікації. Проведення просвітницьких ґендерних тренінгів для 

громади з одночасним залученням жінок і чоловіків, як обов’язковий компонент 



їх участі в проекті, може стати дійовим засобом впровадження такої 

комунікації. Позитивний досвід в цьому накопичений проектом Heifer, який 

працює в сільській місцевості і залучає до ґендерних просвітницьких програм 

сім’ї. В Україні такі тренінг здійснюються на засадах освітньої програми 

“Уповноважувальна освіта”. [Стратегія 1] 
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