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Гендерна рівність – це рівні права і можливості для жінок та чоловіків у 

суспільстві, рівні умови для реалізації прав людини, участі в національному, 
політичному, економічному, соціальному та культурному розвитку, отриманні рівних 
винагород за результатами праці. 

Сучасна демократія скасувала середньовічну суспільну ієрархічну систему та 
привілеї, пов’язані з суспільним становищем та статевою належністю, й проголосила 
принцип рівності усіх перед законом. Раніше для суспільства були характерними такі 
явища, як пригнічення та дискримінація жінок, але в останні роки велику силу набув 
рух за емансипацію, який пропагує надання рівних прав і можливостей жінкам на рівні 
з чоловіками. 

 У ХХ ст. жінки з усього світу започаткували активний міжнародний рух за 
права жінок. Наслідки цієї діяльності особливо відчутні на міжнародному рiвнi. 
Держави вперше в історії виявили підтримку захисту прав жінок i визнали необхідність 
досягнення справжньої рівності в правах і можливостях чоловіків і жінок. Однак, 
незважаючи на багатообіцяючі зміни в міжнародному праві, на практиці жінки з усього 
світу ще стикаються з повсякденною реальністю нехтування їхніми правами– 
наприклад, в азіатських та арабських країнах, а також в країнах пострадянського 
простору, гендерна рівність все ще існує лише на папері, та сфера працевлаштування – 
одна з найбільш виражених стосовно гендерних обмежень. 

Гендерна диференціація оплати праці виникла дуже давно, але зберігається до 
цих пір. Жінки отримують лише 10% доходів в світі і володіють 10% власності.  Хоча 
активна діяльність протягом останнього десятиліття зробила права жінок більш 
окресленими, зараз же завдання полягає в тому, щоб зробити їх більш досяжними.  

Гендер – соціокультурна категорія та колективні уявлення, завдяки яким 
бiологiчнi вiдмiнностi статей переводяться на мову соціальної та культурної 
диференціації. Основними жіночими проблемами є домашнє насильство, проституція 
та торгівля жінками,безробіття, відсутність послідовної державної політики в цій сфері. 
Особливої гостроти набула проблема сексуальних зазіхань, якi вважаються нормою у 
відносинах між керiвниками-чоловiками та пiдлеглими-жiнками. Жінки в Україні 
мають рівні можливості з чоловіками, було б бажання і здібності їх втілити – така 
думка є доволі поширеною. Втім хибною, наголошують експерти і доводить 
статистика. Українки досі зазнають дискримінацій зі сторони чоловіків.Таким 
чином, з наведеного можна зробити висновок, що гендерні проблеми існують  і 
потребують якомога швидшого вирішення. Отже, досягнення гідного рівня гендерної 
рівності є дуже бажаним у всіх частинах світу, тому що перш за все це – гарантія 
захисту прав жінок, прав людини, та рівності вправ всіх людей. 
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