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Анотація. Статтю присвячено виявленню протиріч та висвітленню соціальних аспектів у формуванні 

гендерної політики України. Проведено порівняльний аналіз глобального індексу гендерного розвитку, дослі-

джено співвідношення чоловіків та жінок в розрізі професіональних спеціалізацій в Україні. Розкрито основні 

цілі політики гендерної рівності та її практичного застосування. Виявлено фактори безпосереднього впливу 

на стратегію зайнятості населення з урахуванням гендерного аспекту. Запропоновано шляхи подолання ген-

дерної нерівності у сфері економіки та підприємницькій діяльності.
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policy in Ukraine. A comparative analysis of the global index of gender development has been carried out, the ratio 

of men and women has been investigated in the context of professional specializations in Ukraine. The main goals of 

the gender equality policy and its practical application are revealed. The factors of direct influence on the employment 

strategy of the population, taking into account the gender aspect, are revealed. The ways of overcoming gender inequal-

ity in the sphere of economy and entrepreneurship are suggested.
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мічній сфері в Україні та пошук шляхів їх подо-

лання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Женеві в 

2016 році навів новий загальносвітовий Рейтинг 

гендерної нерівності (Global Gender Gap Report). 

У топ трійку ввійшли Ісландія, Норвегія та Фін-

ляндія, а в першу десятку ввійшли ще Швеція, 

Руанда, Ірландія, Філіппіни, Словенія, Нова Зе-

ландія та Нікарагуа.

За індексом гендерної рівності (Global Gen-

der Index) в 2016 році Україна знаходиться на 69 

місці, поряд із Хорватією (68-е місце), Чилі (70), 

В’єтнамом (65) і Мексикою (66). Індекс гендер-

ного розриву для України становить 0,7 — тобто 

гендерну нерівність тут подолано на 70 %. Екс-

перти вирішили поставити Росію на 75-е місце, 

з результатом 0,691. До рейтингу всього увійшло 

144 країни, а замикають його наступні три: Ємен, 

Пакистан і Сирія [8].

Інтегральний показник гендерної рівності на-

ведено чотирма складовими: рівень економічної 

участі та можливостей, рівень освіти, здоров’я і 

рівень залучення до політики. Гендерна рівність в 

Україні простежується тільки за всіма показника-

ми освіти і в очікуваній тривалості життя (рис. 1). 

Що ж стосується таких показників, як участь в 

економіці та політична залученість, то за ними 

Україна відстає від лідерів рейтингу. В топі рейтин-

гу (першій п’ятірці країн) знаходяться переважно 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день 

формально в Україні немає і бути не може дискри-

мінації за статевою ознакою. Проте так свідчать 

лише закони, а в реальному житті ця тема сприй-

мається під іншим кутом. У більшості випадків на 

посадах управлінців знаходяться чоловіки, під час 

співбесіди роботодавець між жінкою та чоловіком 

частіш за все обере чоловіка, та і в оплаті праці 

розрив між заробітною платою жінки та чоловіка 

складає 34 % (за даними 2015 року). Проблема іс-

нує: невідомо, яким чином покарати тих, хто не 

дотримується законів, адже реальних санкцій не-

має, а це означає, що закон залишається тільки на 

папері. Також неухильною умовою для інтеграції 

нашої держави в міжнародне співтовариство, як 

і невід’ємною ознакою демократії, є рівність ста-

тей. Тому проблеми гендерної нерівності в Україні 

та їх вирішення є важливими як у сучасних умо-

вах, так і в майбутньому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

тягом останніх років в українському науковому 

колі поняття «гендерна рівність» набуває все біль-

шої змістовності. Свою увагу В. Близнюк, С. Бан-

дура, Д. Богиня, О. Грішнова, В. Куценко, А. Чух-

на, Т. Марценюк, Е. Лібанова, С. Гаращенко, 

О. Савенок звернули власне на проблеми функ-

ціонування ринку праці, формування ціни праці в 

контексті гендерної рівності.

Метою статті є виявлення протиріч, аналіз 

основних проблем гендерної рівності в еконо-
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скандинавські країни: Данія, Ісландія, Норвегія, 

Фінляндія, Швеція. А на останньому місці в рей-

тингу опинився Ємен. Для складання рейтингу 

ВЕФ необхідно враховувати такі показники: еко-

номічні фактори, охорону здоров’я, доступ жінок 

до освіти та політичної участі. Починаючи з 2005 

року гендерна нерівність зросла лише в шести кра-

їнах, а саме у Шрі-Ланці, Малі, Хорватії, Македо-

нії, Йорданії та Тунісі.

Згідно з підрахунками експертів ВЕФ, серед-

ньосвітовий індекс гендерного розриву становить 

0,68. Найважче за даними рейтингу, буде закрити 

розриви за рівнем доходів та охорони здоров’я, 

адже на це будуть потрібні приблизно 170 років. 

Проте необхідно пам’ятати, що в різних частинах 

планети цей процес проходить по-різному. Швид-

ше за все розрив буде скорочуватись в Південній 

Азії, Західній Європі, Латинській Америці і в Аф-

риці на півдні від Сахари. Повільними темпами 

нерівність зменшується на Близькому Сході та в 

Північній Африці, у Східній Азії і Тихоокеансько-

му регіоні, а от найгірше справи йдуть у Східній 

Європі та Центральній Азії.

За даними ПРООН, жінки контролюють 

менше 10 % економічних ресурсів в Україні. Жін-

ки становлять 38 % від загальної кількості під-

приємців, які мають свій індивідуальний бізнес, 

в їхньому управлінні знаходиться 26 % малих під-

приємств, 15 % — середніх і 12 %  —великих [3].

Незважаючи на те, що законом передбаче-

ні рівні можливості для професійного розвитку, 

більшість жінок залишаються вірні базовим моде-

лям, задекларованим суспільством, і вважають за 

краще реалізувати себе в типових «жіночих» сфе-

рах: управління персоналом, мистецтво та розва-

ги, освіта, туризм, готелі і ресторани. Найменше 

представництво жінок характерно для таких сфер, 

як інформаційні технології, будівництво і нерухо-

мість, виробництво і технологія (рис. 2).

Сучасний ринок праці відіграє одну з осно-

вних ролей в економіці будь-якої країни. Від того, в 

якому стані знаходиться ринок праці, залежатимуть 

багато параметрів, які є ключовими індикаторами 

економічного і, відповідно, соціального розвитку 

держави. Перш за все, це зайнятість, безробіття та 

заробітна плата, котрі відображають як поточну си-

туацію в економіці, так само і перспективи еконо-

мічного зростання. Оскільки ринок праці прийня-

то вважати джерелом доходів для більшої частини 

населення, то його стан безпосередньо впливає на 

рівень та розподіл доходів, на ощадну та інвестицій-

ну активність населення, на ступінь суспільного до-

бробуту, а отже, на соціальний клімат в країні.

Гендерна рівність на ринку праці передбачає 

як рівний доступ чоловіків і жінок до всіх наданих 

цим ринком можливостей, так і рівність результатів, 

що виявляється, зокрема, у відсутності явно вира-

жених гендерних диспропорцій в оплаті праці. Для 

Рис. 1. Глобальний індекс гендерного розвитку України  порівнянно з лідерами 

рейтингу та середнім значенням
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жінок гендерна нерівність обмежує можливості на-

копичення людського капіталу, звужує їх доступ до 

ресурсів, необхідних для життєдіяльності і розвитку, 

підвищує ймовірність прояву насильства в сім’ї. У 

результаті цього наноситься відчутна втрата всьо-

му суспільству, оскільки знижується загальна про-

дуктивність праці і скорочуються масштаби вико-

ристання трудового потенціалу, знижується рівень 

доходів населення й обмежуються можливості їх 

споживання та заощаджень. Гендерні особливос-

ті специфічно проявляються у різних соціальних 

сферах, і надзвичайно болючою серед них є сфера 

трудових відносин. Основними цілями політики 

гендерної рівності та її практичного застосування є:

1) підтримка рівноправної участі (повна де-

мократія) жінок та чоловіків у прийнятті рішень 

для забезпечення подальшого стабільного розвит-

ку суспільства;

2) зменшення гендерної нерівності у доступі 

до ресурсів, результатів розвитку, а також у здій-

сненні контролю над вищезазначеним.

Відповідно до Концепції гідної праці гендер-

на рівність у сфері праці означає:

— рівність можливостей у сфері зайнятості;

— рівну винагороду за працю рівної цінності;

— рівний доступ до здорових та безпечних 

умов праці, а також до соціального забезпечення;

— рівність прав у об’єднаннях та колективних 

переговорах;

— рівні можливості у сфері цілеспрямованого 

професіонального розвитку і кар’єрного росту;

— справедливий як для чоловіків, так і для 

жінок баланс між роботою та сімейним життям;

— рівна участь в процесах ухвалення рішень 

(а також в органах МОП).

В Україні структура зайнятості населення ві-

дображає консерватизм гендерного укладу у со-

ціально-трудових відносинах. До галузей, в яких 

найбільше використовується жіноча праця, вхо-

дять: оптова і роздрібна торгівля, освіта, охорона 

здоров’я, фізична культура та соціальне забезпе-

чення. Певно, що нерівність власне в економіч-

ній сфері починається з нерівності відповідно в 

умовах зайнятості та оплаті праці. У цих галузях 

рівень оплати був і залишається нижче за інші.

Статистичні спостереження свідчать, що 

за 2013–2016 рр. спостерігається тенденція до 

збільшення розриву в оплаті праці для чоловіків 

та жінок. У 2016 році жінки отримували зарплату 

на 34 % нижче, ніж чоловіки. Хоча частка працю-

ючих жінок, які мають вищу освіту, значно пе-

ревищує відповідний показник для чоловіків, в 

більшості галузей жінки займають нижчі посади, 

які не потребують високого рівня кваліфікації і 

мають обмежені можливості професійного зрос-

тання. Цим частково пояснюється факт низького 

середнього заробітку [2].

Виокремлюють такі фактори, що безпосеред-

ньо впливають на стратегію зайнятості:

 — інтенсивність професійної мобільності та її 

мотиви;

 — періоди підвищення кваліфікації і перена-

вчання;

 — готовність змінити спеціальність;

 — характер та обсяг соціальної мережі під-

тримки;

Рис. 2. Співвідношення чоловіків та жінок в розрізі професіональних спеціалізацій в Україні
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 — ставлення сім’ї до трудової кар’єри, а та-

кож її вплив на гендерну зайнятість;

 — альтернативні джерела матеріальної під-

тримки;

 — самооцінка власних трудових можливос-

тей, професійних та життєвих настанов.

Головною причиною високої зайнятості в 

Україні серед жінок є низькі доходи сім’ї (ниж-

че від прожиткового мінімуму). В умовах падін-

ня життєвого рівня більшості населення та не-

стабільного соціально-економічного розвитку 

трудова зайнятість жінок являє собою головний 

спосіб виживання великої кількості сімей в на-

шій державі. З приводу зайнятості чоловіків: вона 

більшою мірою пов’язана з бажанням зберегти 

свій соціальний статус. Вищезазначена мотивація 

зазвичай заважає трудовій мобільності чоловіків, 

і навіть при високому рівні безробіття вони спо-

кійно звільняються за власним бажанням. Жінки, 

на відміну від чоловіків, мають на меті саме пі-

клуватися про добробут сім’ї і в другу чергу дбати 

про кар’єру чи професійний статус, у той час як 

чоловіків хвилюють професійний статус, кар’єрне 

зростання та підвищення заробітної плати. Про-

те репродуктивній праці жінок до сьогодення не 

надають достатнього значення. Саме через це сьо-

годні жінки віддають більшу частину свого часу 

роботі і майбутній кар’єрі, забуваючи про свої 

обов’язки як жінки та матері. Також до основних 

причин, котрі є перешкодою в реалізації репро-

дуктивних планів жінок, відносять [6; 7]:

 — неприпустимі матеріальні умови;

 — невпевненість щодо завтрашнього дня;

 — несприятливі житлові умови;

 — відсутність підтримки влади;

 — незадовільний стан здоров’я, екологічної 

ситуації;

 — труднощі виховання дітей та догляду за 

ними.

Для вирішення вказаної сукупної проблеми 

необхідно виокремити комплекс заходів гендер-

ного характеру, в тому числі спрямованого на на-

дання особливого статусу репродуктивній праці 

жінки. Особливу увагу слід звернути на нестан-

дартні форми зайнятості, покращення умов праці 

та соціального захисту жінок. На виході вирішен-

ня цієї проблеми необхідно усвідомити спрямова-

ність такого соціального порядку, що явно зани-

жує можливість конкурентоспроможності жінки 

на ринку праці, а саме в економічній сфері та під-

приємницькій діяльності, і в контексті ринкових 

відносин виглядає немотивованим.

Очевидно, що на вищевказаній проблемі 

суперечливість цього питання не завершується, 

існує ще низка гендерних проблем, що є доволі 

актуальними для жіночого соціуму у сфері еконо-

міки та підприємницькій діяльності [1; 4; 5]:

— жінка обмежена у сферах зайнятості (серед 

усіх працівників з вищою освітою жінки складають 

56 %, їхнє кар’єрне і професійне просування обме-

жене, так само як і участь у прийнятті державних 

політичних рішень; у той самий час серед звільне-

них працівників кількість жінок приблизно вдвічі 

переважає кількість чоловіків; жінки більше, ніж 

чоловіки працюють неповний робочий день чи за 

іншими схемами неповної зайнятості);

— збільшується кількість жіночих захворювань;

— фактично жінка працює на 4–6 годин біль-

ше від чоловіка (праця у домашньому господар-

стві не враховується як продуктивна);

— жінки отримують приблизно 3/4 від заро-

бітної платні чоловіків (праця чоловіків цінується 

вище порівняно з працею жінок);

— супутником жіночої нерівності є злидні та 

бідність; багатодітна сім’я в Україні ототожню-

ється з бідністю; жінки стають жертвами торгівлі 

людьми; за рахунок українських робітниць ви-

рішують сьогодні свої соціальні проблеми низка 

європейських країн;

— приблизно кожна третя дитина в країні ви-

ховується самотньою матір’ю;

— 35–50 % всіх жінок України, які перебува-

ли в лікарнях із тілесними ушкодженнями, були 

жертвами домашнього насильства;

— масовим явищем став розпад сімей, 

пов’язаний зі зростанням чоловічої аморальності.

Висновки. Отже, однією з основних цілей 

розвитку країни має бути гендерна рівність. Про-

те необхідно відзначити, що:

— інструменти політики забезпечення рівних 

прав і можливостей чоловіків та жінок в економіч-

ній сфері можуть мати певні особливості, які ви-

значаються різними умовами: соціальними, еко-

номічними, інституційними, котрі характерні для 

певного етапу розвитку власне конкретної держави;

— навіть формальні прояви гендерної нерів-

ності не повинні автоматично розглядатися як 

свідчення нерівноправного становища чоловіків і 

жінок у сфері зайнятості, якщо вони не є наслід-

ком обмеження доступу до можливостей для пра-

цівників різної статі.

Оскільки з двох гендерних груп найбільш 

уразливими на ринку праці в усьому світі є жінки, 

політика щодо забезпечення гендерної рівності 

традиційно спрямована на підтримку саме їх по-

зицій у сфері зайнятості.
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УДК 94:334.73(477.7) О. Ю. Репілевська

ЗАРОДЖЕННЯ І СТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО 
РУХУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ: МИНУЛЕ ТА СЬОГОДЕННЯ

Анотація. У статті розглянуто дві наукові школи становлення сільськогосподарської інтеграції коопе-

ративного типу — західноєвропейська та американська як основа зародження кооперативного руху в Укра-

їні. Висвітлено наукові підходи формування теоретико-прикладної основи кооперативного руху в аграрній 

сфері. Здійснено ретроспективний аналіз зародження і створення кооперативного руху в Україні і на півдні 

України. На основі історичного досвіду щодо розвитку кооперації розглянуто сучасні особливості становлен-

ня сільськогосподарської кооперації в Україні.

Ключові слова: кооперація, кооперативний рух, кооперативні товариства, споживчий кооператив, 

ощадно-позичковий кооператив, сільськогосподарська кооперація, сільськогосподарські обслуговуючі коопе-

ративи, кооперативні виплати, послуги кооперативу.

Summary. In the article two scientific schools of the formation of agricultural integration of the cooperative type 

are considered — Western European and American as the basis for the emergence of the cooperative movement in 

Ukraine. The scientific approaches to the formation of the theoretical and applied basis of the cooperative movement 

in the agrarian sphere are highlighted. A retrospective analysis of the origin and creation of a cooperative movement in 

Ukraine and in the south of Ukraine was carried out. On the basis of historical experience in developing cooperation, 

modern features of the formation of agricultural cooperation in Ukraine are considered.

Key words: cooperation, cooperative movement, cooperative societies, consumer cooperatives, savings and loan 

cooperative, agricultural cooperatives, agricultural servicing cooperatives, cooperative payments, cooperative services.

Постановка проблеми. Досвід створення сіль-

ськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

(СОК) переконує, що забезпечення стійкого со-

ціально-економічного розвитку в сільських ре-
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