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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Сучасна глобальна спільнота зазнає 
трансформацій, котрі поглиблюють нерівність всередині суспільств та між 
ними. За визначенням Організації економічного співробітництва та розвитку, а 
також Світового банку, Нігерія та Україна є країнами, що розвиваються. Це 
твердження спирається не тільки на аргументи про занизький рівень їхнього 
економічного розвитку. Враховуються також високі показники нерівності, 
бідності в суспільстві, ґендерний розрив у доходах та на управлінських 
позиціях, низької  представленості жінок у парламенті. Висока уразливість 
жінок до бідності є серйозною проблемою, яка продовжує перешкоджати 
розвитку суспільств. У 1976 році, коли Діана Пірс виявила, що дві третини  
бідних у США – це жінки старше 16 років, і що з 1950 року до середини 1970-х 
економічне становище жінок погіршилося, - з’являється поняття «фемінізація 
бідності». Фемінізація бідності стосується того факту, що рівень бідності серед 
жінок є вищим, ніж серед чоловіків, і що жінки становлять більшу частину 
бідних у світі. Чому жінки стають більш уразливими до бідності та які 
інституціональні чинники посилюють депривацію жінок? 

Бідність – це складне суспільне явище, пов’язане з неприйнятно низькими 
стандартами життя. Суспільні уявлення про бідність визначаються 
економічним та соціальним становищем кожного суспільства, ідеологічними 
дискурсами та політичною практикою. З економічної точки зору йдеться про 
ситуацію, коли доходи є нижчими за статистично встановленою у суспільстві 
межу бідності. Але з соціологічної точки зору йдеться радше про неможливість 
задовольнити базові потреби у зв’язку з втратою можливостей, соціальною 
неспроможністю індивідів, ексклюзією та іншими формами депривації. Бідність 
постає як багатовимірне явище, що стосується не лише доходів.  

Різними аспектами проблеми фемінізації бідності як в Україні, так і в 
Нігерії в сучасних поведінкових науках займалось небагато дослідників. 
Нерівність, ексклюзія, бідність у відношенні до жінок досліджуються з точки 
зору трудової участі, розривів у зарплатні, політичної участі жінок, їхнього 
політичного активізму як засобу подолання ексклюзії, викриваються причини 
та наслідки жіночої бідності, пропонуються можливі рішення та нові виміри 
цієї проблеми.  

Стосовно українського суспільства особливої уваги привертають роботи 
Т. Марценюк. Так, за результатами її дослідження «Ґендерна ситуація в 
сучасній Україні: виклики і можливості» (2016) здійснено міжнародні 
порівняння ґендерної політики та зобов’язань в ЄС та Україні, на основі аналізу 
численних статистичних даних виявлені суперечності ґендерного 
законодавства, вивчені важливі ґендерні аспекти сімейного життя, ринку праці 
та політичної сфери в Україні. В дослідженнях Н. Харченко, А. Грушецького на 
основі аналізу даних Українського лонгітюдного моніторингового дослідження 
(УЛМС) та статистичних досліджень бюджетів домогосподарств Державної 
служби статистики України розглянуті ґендерні відмінності між стратегіями 
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подолання бідності в Україні в ході суспільної трансформації. Через призму 
гендерного аналізу описано типові риси ринку праці в пострадянській Україні. 
Описані загальна динаміка бідності в Україні, визначені найуразливіші до 
бідності види домогосподарств. Автори стверджують, що жінки на 
українському ринку праці зазнають як дискримінації, так і сегрегації, 
застосовують різні стратегії для подолання бідності. 

Дослідження І. Рябоконь присвячені вивченню чинників ґендерної 
нерівності на українському ринку праці, нерівності якості життя, умов праці та 
жіночої зайнятості. Серед негативних факторів, що впливають на якість 
трудового життя, виокремлюються ґендерні диспропорції, професійна 
сегрегація та «фемінізація бідності». Автор окреслює шляхи подолання 
ґендерної нерівності та важливі пріоритети державної ґендерної політики, 
описуючи способи досягнення ґендерного паритету та гарантій прав жінок на 
ринку праці. Важливі висновки для розуміння проблеми фемінізації бідності в 
Україні представлені в публікаціях Г. Герасименко, підготовлених за 
результати дослідження соціального виключення в Україні Інституту 
демографії та соціальних досліджень НАН України. Авторка узагальнює 
теоретичні та методологічні підходи до вивчення ґендерних аспектів бідності й 
соціального виключення в Україні, доходить висновку про те, що Україна 
успішно формує ґендерно дружнє національне правове середовище, хоча 
подвійні стандарти стосовно ґендерних ролей нікуди не зникли. Ґендерна 
нерівність прослідковується при прийнятті рішень, що проявляється у 
виключенні жінок із держуправління, політичного життя та топ-менеджменту. 
Нерівні можливості працевлаштування для чоловіків та жінок, обмеження 
доступу жінок до окремих «чоловічих» професій, які є більш престижними та 
краще оплачуваними, за висновком авторки є свідченням прямого та 
опосередкованого ґендерного виключення та сегрегації на ринку праці. В 
дослідженні Н. Піґнатті (2012) на даних УЛМС вивчено динаміку ґендерного 
розриву в оплаті праці  під впливом економічних та політичних зрушень в 
Україні у 2003-2005 роках. Ґендерні виміри сільської бідності та, зокрема, 
ключові чинники, що ведуть до її фемінізації представлені в дослідженні 
А. Толстокорової «Множинна маргінальність: ґендерний вимір сільської 
бідності, безробіття та трудової міграції в Україні» (2009). Авторка розкрила 
зв’язок між ґендерною нерівністю на ринку праці в сільській місцевості та 
економічною міграцією як способом подолання бідності; обґрунтовано 
висновок про те, що різниця в кар’єрі є наслідком «горизонтальної ґендерної 
дискримінації», в результаті чого на плечі сільських жінок лягає тягар важкої 
фізичної праці. 

Серед внесків нігерійських дослідників, що займалися цією темою, 
відзначимо наступні здобутки. А. Адеподжу  (2004), спираючись на дані 
національного дослідження у великих містах різних географічних та 
економічних зон країни, дає критичну оцінку причинам та динаміці жіночої 
бідності у Нігерії. З опорою на якісні дані, отримані з фокус-груп із жінками та 
завдяки методології включеної швидкої діагностики (participatory rapid 
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assessment), визначається динаміка жіночої бідності, процес збідніння та його 
чинники. Дж. Аньянву (2010), спираючись на дані Національного дослідження 
споживачів, визначає профіль ґендерної бідності в Нігерії у 1980-1996 рр., 
детермінанти ґендерної бідності та окремі заходи, вдавшись до яких її можна 
було б її знизити. Дж. Аджібойє та Ш. О. Юсуф (2017), Б. А. Авотіде, 
Т. Т. Авоємі та І. Б. Олуватайо (2015), Е. О. Олорунсанья та О. A. Омотешо 
(2014), спираючись на дані ймовірнісних репрезентативних опитувань в 
окремих провінціях і штатах країни,  виявляють детермінанти сільської бідності 
для господарств, очолюваних чоловіками та жінками. В якості аналітичних 
засобів використано  описову статистику, класові індекси бідності Дж. Фостера, 
Дж. Ґріра й Е. Торбекке, а також регресійну модель Дж. Тобіта. Однак, якщо 
результати Е. О. Олорунсанья та О. A. Омотешо демонструють, що очолювані 
жінками домогосподарства є біднішими за ті, що очолюють чоловіки, то 
результатом дослідження  Б.А.Авотіде з колегами став протилежний висновок 
про те, що охоплення, глибина та тяжкість бідності є вищими серед 
домогосподарств, котрі очолюють чоловіки, ніж у тих, що очолюють жінки. 
Ф. А. Ебоієхі, А. Банколе та О. А. Еромонселе в дослідженні 2006 року  
розкривають механізми, що забезпечують відтворення бідності серед 
нігерійських жінок, звертають увагу на формальний вимір праці та нестачу 
рівних майданчиків для чоловіків та жінок. Критичний аналіз чинників, 
відповідальних за відтворення ґендерної нерівності у Нігерії, пропонують 
Д. Е. Екпе, А. Е. Ея та Е. І. Джон (2014). Також привертає увагу дослідження 
С. Е. Анабель і Б. Маріо (2007) та П. О. Адекола і А. Олаволе-Ісаак (2014) 
перешкод для жіночого підприємництва в Нігерії.  

Таким чином, онтологічний аспект даної роботи фіксує соціальну 
проблему, яка полягає в тому, що фемінізація бідності є соціальним викликом, 
який є характерним явищем в суспільствах, що розвиваються, котрий ще не 
знайшов достатнього висвітлення та розв’язання на рівні політичних рішень. 
Гносеологічний аспект дослідження фіксує наукову проблему, яка полягає у 
суперечностях пояснення процесу фемінізації бідності у суспільствах, що 
розвиваються, що потребує застосування соціологічної методології для 
комплексного порівняльного аналізу цього явища, а також для подолання 
теоретичних суперечностей та формулювання науково обґрунтованих 
рекомендацій щодо підходів до вирішення проблеми фемінізації бідності і 
стратегій її подолання. 

З опорою на аналіз опублікованих попередніх досліджень в даній роботі 
проаналізовано причини, наслідки та способи подолання фемінізації бідності в 
Нігерії та Україні. Взяті до уваги історичні, культурні, економічні та політичні 
чинники, котрі спричиняють фемінізацію бідності. Проблема фемінізації 
бідності буде проаналізована в соціологічній перспективі з методологічних 
позицій теорії структурації. Дослідницький пошук концентрується на 
нерівностях на ринку праці та соціальному виключенні. Насамкінець, 
порівнюється сутність даної проблеми в Нігерії та в Україні, що розкриває її 
новий вимір. 
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Зв’язок дослідження з науковими програмами і навчальними 
планами. Дане дослідження є складовою наукової теми «Тенденції соціальних 
змін в сучасних суспільствах» кафедри соціальних структур та соціальних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(затверджено протоколом вченої ради факультету № 8 від 5.04.2016 року.  

Мета дослідження полягає у виявленні та порівнянні структурних і 
діяльнісних чинників, потенційних наслідків процесу фемінізації бідності в 
Нігерії та Україні, а також формулювання рекомендацій щодо пом’якшення 
проблеми фемінізації бідності в цих країнах. Мета дослідження зумовила 
розв’язання наступних завдань: 
1) уточнити розуміння поняття бідності в економічній та соціологічній 

перспективі та визначити поняття фемінізації бідності;  
2) здійснити огляд теоретичних підходів до пояснення причин та наслідків 

бідності та розробити теоретичний підхід для аналізу процесу фемінізації 
бідності; 

3) порівняти наявні чинники та наслідки фемінізації бідності в Нігерії та 
Україні; 

4) виявити подібності та відмінності у процесах фемінізації бідності в Нігерії 
та Україні; 

5) виявити та розкрити причини та сутність нерівності на ринку праці як 
чинника фемінізації бідності в Нігерії та Україні; 

6) сформулювати рекомендації щодо пом’якшення проблеми фемінізації 
бідності в Нігерії та Україні. 

Об'єкт дослідження – фемінізація бідності як соціальний процес. 
Предмет дослідження – структурні та діяльнісні чинники фемінізації 

бідності в Нігерії та Україні, спільні та відмінні характеристики процесів 
фемінізації бідності. 

Методи дослідження. Дослідження проведено з опорою на загальні 
наукові та спеціальні соціологічні методи пізнання, використані для розробки 
теоретичного підґрунтя та методологічної рамки даного дослідження, для 
обґрунтування та реалізації дослідницького задуму, для формулювання 
висновків і рекомендацій. Зокрема, були застосовані методи аналізу і синтезу, 
узагальнення (виділення схожих та відмінних рис нерівності на ринку праці в 
Нігерії та Україні), систематизації (формулювання ключових теоретичних ідей 
та аргументів щодо бідності й ґендерного порядку в класичних та сучасних 
соціологічних теоріях), класифікації (виявлення та узагальнення причин та 
наслідків фемінізації бідності).  

Для аналізу та пояснення фемінізації бідності у двох країнах, розкриття її 
причин, а також виявлення можливих шляхів її обмеження застосовано 
евристичний потенціал теорії структурації Е. Гіденса та реалістичної теорії 
структурного і культурного морфогенезу М. Арчер. Для вирішення окремих 
аналітичних задач дослідження додатково було задіяно низку інших 
теоретичних підходів і соціологічних теорій, а саме: функціональний підхід, 
згідно з яким жіноча вразливість до бідності та наявна бідність мають свою 
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суспільну функцію, що обумовлює її відтворення; марксистський підхід, 
котрий підкреслює ідею про те, що ті, хто мають владу в суспільстві, 
створюють ідеології та маніпулюють культурними символами, щоб її зберегти. 
Також використані пізнавальні можливості символічного інтеракціонізму, 
феміністичних теорій та феміністичної критики класичних соціологічних 
підходів щодо поділу праці, теорії культури бідності.  

Для формування емпіричної бази дослідження використано метод 
експертних інтерв’ю, здійснено аналіз вторинних статистичних і соціологічних 
даних.  

Емпірична база дослідження містить дані та результати досліджень 
Програми розвитку ООН, Світового Банку, Державної служби статистики 
України, Національного бюро статистики Нігерії та аналітичного звіту «Ґендер 
у Нігерії». Крім того, дисертанткою проведено експертні інтерв’ю з десятьма 
експертками (по п’ять у кожній країні), котрі є ключовими дослідниками 
ґендерних відносин на ринку праці та інших вимірів ґендерних нерівностей в 
даних країнах. Дані експертних інтерв’ю було проаналізовано і застосовано для 
поглиблення смислових інтерпретацій наявних статистичних і соціологічних 
даних, взятих із перелічених джерел. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у виявленні подібних і 
відмінних характеристик структурного процесу фемінізації бідності в Україні 
та Нігерії як країнах, що розвиваються, та визначенні структурних і діяльнісних 
чинників відтворення цього процесу. Наукову новизну дисертаційного 
дослідження характеризують наступні результати. 
         Вперше: 
- розроблено концептуальну схему фемінізації бідності як соціального процесу, 
яка може бути застосована для порівняльного аналізу країн та дозволяє на 
пізнавальних позиціях теорії структурації розкрити соціальні механізми 
перебігу та відтворення процесу фемінізації бідності. Основними 
компонентами цієї схеми є наступні теоретичні виміри процесу: а) структурний 
та агентний вплив на зайнятість жінок на ринку праці, що спричиняє 
відтворення фемінізації бідності; б) впливи домашніх ґендерних порядків на 
жіночу зайнятість; в) ґендерне виховання та професійна ґендерна сегрегація як 
наслідок такого виховання; г) ґендерні стереотипи та ґендерні норми і ролі;  
- введено у науковий обіг результати порівняння зайнятості жінок на ринку 
праці в Нігерії та Україні у соціологічних вимірах нерівності та виключення. 
Зокрема, виявлені принципові відмінності структурних чинників емпіричного 
факту розриву у зарплатні між чоловіками й жінками в Нігерії та Україні: якщо 
в Нігерії даний розрив є наслідком низького рівня освіти серед жінок, то в 
Україні – наслідком зайнятості жінок на низькооплачуваній роботі попри 
високий середній рівень їхньої освіти. 
         Удосконалено: 
- соціологічне розуміння фемінізації бідності як соціального явища і процесу 
його соціального конструювання через розкриття стереотипів та особливостей 
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соціалізації, які роблять жінок вразливішими до бідності, з врахуванням 
структурних і агентних чинників процесу. 
       Дістало подальшого розвитку: 
- соціологічний підхід до порівняльного аналізу соціоструктурних процесів (на 
прикладі фемінізації бідності) в різних країнах з врахуванням їх історичних, 
культурних, політичних та економічних особливостей. Застосування 
пізнавальних інструментів теорій структурації та соціального і культурного 
морфогенезу забезпечило можливість визначення достатньо чіткої порівняльної 
теоретичної схеми, яка дозволяє описати і пояснити глибинні процеси 
структурного відтворення;  
- рекомендації до ключових зацікавлених сторін (політичних суб’єктів, 
управлінців, неурядових організацій, роботодавців, жінок) щодо подолання 
фемінізації бідності як соціального явища і процесу в країнах, що 
розвиваються.   

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості 
використати результати дослідження для розробки інклюзивної соціальної 
політики щодо жінок в Україні та Нігерії. Запропоновані рекомендації щодо 
подолання фемінізації бідності в країнах мають адресний характер і враховують 
специфіку ключових зацікавлених сторін в аспекті їх компетентності та 
агентного потенціалу, що посилює їх потенційну ефективність і прагматичну 
спрямованість. Матеріали та результати дослідження доцільно використати для 
підвищення гендерної обізнаності та чутливості за допомогою навчальних 
програм підвищення кваліфікації державних службовців та представників 
органів місцевого самоврядування, в межах програм і проектів недержавних 
організацій з метою підвищення жіночої самосвідомості та поглиблення 
гендерночутливого знання. Результати дослідження також доцільно 
використати для консультацій роботодавців з метою покращення ситуації на 
ринку праці та робочих місцях.  

Матеріали дослідження використані у розробці магістерської програми з 
гендерних студій, у викладанні соціологічних дисциплін з актуальних проблем 
сучасного суспільства (бакалаврська програма), з сучасних проблем соціальних 
наук (магістерська програма) факультету соціології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка.  

Матеріали дослідження використані у розробці магістерської програми з 
ґендерних студій, у викладанні соціологічних дисциплін з актуальних проблем 
сучасного суспільства (бакалаврська програма), з сучасних проблем соціальних 
наук (магістерська програма) факультету соціології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 
науковою працею, результати якої отримані авторкою одноосібно. Усі 
публікації та виступи на конференціях підготовлені без співавторів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 
дослідження були представлені у доповідях на наступних наукових форумах: 
IX Міжнародна конференція студентів та молодих науковців «Соціологія та 
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сучасні соціальні трансформації», 24–25 листопада 2016 року, факультет 
соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(м. Київ); VIII Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих 
науковців «Соціологія та сучасні соціальні трансформації», 12–13 листопада 
2015 року, факультет соціології Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (м. Київ); науково-практична конференція щодо задач 
мистецтва, соціальних наук і технологій «Три в одному: Мистецтво, Соціальні 
науки та технології», 13–16 вересня, 2015 року, Управління загальних 
досліджень при Федеральному технічному університеті Оверрі, штат Імо, 
(м. Оверрі, Нігерія); VII Міжнародна конференція студентів і молодих 
науковців «Соціологія та сучасні соціальні трансформації», 13–14 листопада 
2014 року, факультет соціології Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (м. Київ); наукові семінари факультету соціології і кафедри 
соціальних структур та соціальних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 2016, 2017). 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено у 5 наукових 
статтях, опублікованих у фахових соціологічних виданнях України, 2 з яких 
включені до наукометричної бази “Index Copernicus”, а також у тезах виступу 
на науковій конференції. 

Структура дисертації. Текст дисертації складається зі вступу, 3 розділів, 
висновків, містить 1 таблицю, 3 схеми, список використаних джерел (109 
найменувань, займає 12 сторінок) і 2 додатки. Загальний обсяг тексту роботи 
складає 170 сторінок.  
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі дисертації розкрито актуальність теми, ступінь її розробленості, 

пояснюється сутність наукової проблеми. Визначено мету, завдання, об’єкт і 
предмет дослідження, визначено методи і наукову новизну отриманих 
результатів, їх практичне значення. Подано відомості щодо апробації 
результатів дослідження, публікацій, особистого внеску здобувача та структури 
роботи. 

У першому розділі «Теоретичні засади соціологічного вивчення 
фемінізації бідності» розроблено теоретичний підхід до вивчення процесу 
фемінізації бідності, визначено поняття бідності в економічній та соціологічній 
перспективі, розкрито зміст поняття фемінізації бідності. 

Соціологічний підхід тлумачить бідність через критерії якості життя. 
Підхід спирається на поняття добробуту, соціального виключення, депривації 
та дискримінації, де бідність стає багатомірним поняттям, що враховує: брак 
доходів (за економічним визначенням, бідністю вважається дохід, нижчий за 
встановлену державою межу бідності, що не дозволяє нормально харчуватися), 
який також обмежує можливості задовольнити базові соціальні потреби; 
дієздатність, де бідність виражається через неспроможність виконувати основні 
життєві функції; відсутність можливостей та альтернатив, що гарантують 
пристойне життя та суспільну участь. Таким чином, фемінізація бідності – це 
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процес, за якого жінки стають більш уразливими до: браку доходів, втрати 
можливостей і дієздатності, а також до інших дискримінаційних проявів. З 
огляду на цілі дослідження, в роботі використовується соціологічний підхід у 
визначенні бідності та фемінізації бідності, оскільки ці явища охоплюють всі 
аспекти депривації жінок, не лише економічні уявлення про потребу в їжі, одязі 
та житлі, але і критерії скорочення або відсутності соціальних можливостей. 

Для визначення теоретичного підходу в порівняльному дослідженні 
фемінізації бідності проаналізовано пізнавальні можливості наступних теорій: 
1) функціоналістських теорій (Е.Дюркгайм, Т.Парсонс, К.Дейвіс і У.Мур, 
Ґ.Ґанс, А.Оклі та ін.), котрі стверджують, що фемінізація бідності грає особливу 
роль або має свою функцію у суспільстві, що сприяє її відтворенню; 2) 
марксистська теорія (К.Маркс, Ф.Енгельс, Б.Браун, Б.Вайнбаум та ін.), при 
використанні якої виявляється, що фемінізацію бідності можна розуміти через 
сучасний капіталізм, за якого влада концентрується в руках у чоловіків, що, 
таким чином, веде до експлуатації жінок; 3) феміністична теорія 
(М.Волстонкрафт, У.Раунд та ін.), котра стверджує, що жінки більше 
потерпають від бідності тому, що ґендерний розподіл праці та доходів є на 
користь чоловікам; 4) символічний інтеракціонізм (Ч.Кулі, Дж.Мід, И.Гофман, 
К.Вест, Д.Зіммерман), згідно з яким вразливість жінок до бідності є наслідком 
смислів, що супроводжують взаємодії між жінками і чоловіками; 5) 
«реалістична» соціальна теорія (М.Арчер), котра наполягає, що структура, 
культура й агентність складають різні рівні в нашаруваннях соціальної 
дійсності, і кожен із них має особливі емерджентні властивості, що є реальними 
та мають власну логіку, їх не можна звести одну до одної, теорія також 
наполягає, що соціальні структури впливають на людей та на культуру, що 
культура та люди здійснюють вплив одне на одного, а також на структури; 6) і, 
насамкінець, теорія структурації (Е.Ґіденс), яка пропонує пояснювати 
фемінізацію бідності через висвітлення як структурних, так і діяльнісних 
чинників, що її спричиняють.  

Результати теоретичного аналізу призвели до висновку про пізнавальну 
доцільність вибору теорії структурації Ентоні Ґіденса в якості основної 
теоретичної рамки дослідження у зв’язку з тим, що аналіз фемінізації бідності 
потребує всебічного розгляду з урахуванням як структурних, так і діяльнісних 
аспектів у їх взаємозв’язку, що також передбачає їхню взаємну здатність 
змінюватися. Теорія добре пояснює те, як саме структурні та діяльнісні 
чинники взаємообумовлюють одне одного та утворюють нерозривний зав’язок, 
як суспільство відтворює бідність та вразливість жінок до бідності.  

Визначено, що концепція "фемінізації бідності" широко використовується 
в дебатах щодо оцінки суспільного розвитку і вживається для позначення трьох 
аспектів цього явища: 1) рівня бідності жінок або очолюваних ними 
домогосподарств, який є вищим у порівнянні з чоловіками; 2) обмеження 
життєвих можливостей як наслідок бідності жінок та очолюваних ними 
домогосподарств; (3) зростання рівня бідності серед жінок у порівнянні з 
чоловіками (Carolina, Wennerholm, 2002). Тож, фемінізація бідності є процесом, 



9 
 

 
 

в якому жінки порівняно з чоловіками мають більшу вразливість до 
потрапляння в пастку бідності, яка веде до критичного зменшення доходів і 
можливостей мати доступ до основних ресурсів, необхідних для гідного життя. 
Цей процес призводить до погіршання здоров'я, фізичної безпеки, доступу до 
освіти, спроможності реалізувати громадянські, політичні права, проявляти 
власну активність і покращувати власне життя.  

Спираючись на теорію структурації Е.Гіденса та аналіз результатів 
спеціальних соціологічних досліджень, проведених в Україні та Нігерії, 
запропоновано наступну концептуальну схему пояснення процесу фемінізації 
бідності та його відтворення в суспільствах, що розвиваються. Фемінізація 
бідності виникає через брак структурних можливостей економічного, 
релігійного, освітнього, політичного (рівна присутність жінок на політичних та 
інших відповідальних посадах), соціального характеру. Брак структурних 
можливостей проявляється, зокрема, в нерівностях оплати праці і кар’єрних 
перспектив, ґендерованому розподілі домашніх та суспільних ролей, 
ґендерованій освіті (у випадку України) та нерівному доступі до освіти (у 
випадку Нігерії). Брак можливостей формує умови для збідніння жінок через 
стереотипи, виключення та дискримінацію. В той же час і самі жінки сприяють 
власній уразливості до бідності, підтримуючи наявні структури, не 
застосовуючи власну активність для дієвої зміни таких структур завдяки 
власному вибору, рішенням та діям, впровадження нового законодавства, яке 
захищало б їх права та можливості. Соціальні інститути та агентність 
впливають одне на одне та можуть змінюватися в процесі структурації. 

У другому розділі «Порівняльний аналіз фемінізації бідності в Нігерії 
та Україні» порівнюються сучасні чинники і наслідки фемінізації бідності в 
Нігерії та Україні, а також встановлюються схожі та відмінні риси процесів 
фемінізації бідності в Нігерії та Україні.  

Фемінізація бідності в Нігерії та Україні постає як суттєва проблема, яка 
має значення не тільки на індивідуальному чи родинному рівні, але й створює 
перешкоди для розвитку цих країн. Статистика бідності в Нігерії свідчить, що 
жінки складають 70% бідних нігерійців. У сільській місцевості, де більше 
половини нігерійських жінок живуть за межею бідності, їм не вистачає доступу 
до задоволення базових потреб (Adepoju, 2014). В Україні, за даними щодо 
гендерного розриву заробітної плати, у 2016 р. жінки в середньому отримували 
на 25% менше чоловіків, а за даними 2017 р. в середньому на 21% менше; в 
деяких видах економічної діяльності цей розрив сягає 40%., що може 
розглядатись емпіричним свідченням більшої уразливості жінок до бідності як 
в Нігерії, так і в Україні.  

В ході аналізу академічних публікацій виявляються причини, наслідки та 
ймовірні рішення проблеми фемінізації бідності у Нігерії та Україні. За 
результатами аналызу можна стверджувати, що сьогодні бути бідним значить 
не мати достатнього доходу, щоб сплачувати можливості задоволення основних 
людських потреб; відчувати себе неспроможними вести нормальне для даного 
суспільства життя, долучаючись до соціальних, культурних, політичних, 



10 
 

 
 

економічних та інших інституціональних можливостей і практик. Бідність серед 
жінок продовжує зростати навіть попри те, що світ рухається в напрямку все 
більшого економічного та регіонального розвитку. Вторинний аналіз дозволив 
виділити кілька  ключових чинників, що визначають даний тренд, а саме: 
пришвидшення темпів зростання населення, зниження економічної 
продуктивності та економічна рецесія, що триває з кінця 1980-х років. В 
країнах з високими показниками соціальної нерівності та надмірною 
дискримінацією фактори фемінізації бідності відрізняються. В Нігерії із 
зростанням бідності у дівчат знижуються шанси пройти навчання у школі або в 
центрі здобуття навичок. До дівчат ставляться як до «підручних», і вони, як 
правило, вимушені лишатися вдома та допомагати в домашніх та інших 
справах, котрі сприяють підвищенню сімейних доходів. У більшості випадків за 
умов бідності родини саме дівчат частіше направляють на навчання до 
територіальних \ державних шкіл з поганою інфраструктурою та 
незадовільними умовами навчання, але навчання в яких є безкоштовним або 
дуже дешевим. Бідність відтворюється по жіночій лінії внаслідок 
незабезпечення чи скорочення доступу до ресурсів, які могли б обумовити 
шанси на вертикальну соціальну та економічну мобільність. 

Висока вразливість до бідності є викликом для жінок як в Нігерії, так і в 
Україні. Жінки у Нігерії стикаються з бідністю внаслідок безробіття, неповної 
зайнятості, «скляної стелі», низької участі у прийнятті рішень та політиці, 
поганого здоров’я, а в деяких районах – низької письменності, особливо серед 
сільських мешканок та жінок із півночі країни. В Україні жінки теж потерпають 
від бідності через безробіття, неповну зайнятість, «скляну стелю» та низьку 
політичну участь, а також через одиноке материнство та роботу в менш 
прибуткових секторах економіки, де заробітна плата є нижчою. А зневажання 
жінок, як свідчать дослідження, зокрема, фахівців Світового банку, створює 
серйозну перешкоду для економічного розвитку. 

Окремі причини фемінізації бідності в певних аспектах  є подібними для 
цих країн, а отже, подібними можуть бути і рішення з регулювання проблеми. 
Уряди цих країн вже впровадили низку заходів, щоб запобігти бідності та 
фемінізації бідності. Основними проблемними місцями Нігерії залишається 
брак рівного доступу до освіти та рівності шансів на працевлаштування 
(Bankole, 2006). Зладнавши з цими двома проблемами, жінки могли б 
долучитися до розвитку економіки на рівних правах з чоловіками. Ще одне 
можливе рішення полягає в урядовому сприянні жіночому підприємництву.  

Фемінізацію бідності можна пом’якшити за допомогою різних стратегій, 
зокрема, збільшення участі жінок у процесах прийняття рішень та їхньої 
представленості у парламенті. Нігерійський та український уряди вживали 
певні заходи для зменшення рівня бідності, сприяння можливостям гнучкої та 
безпечної зайнятості для вразливих суспільних груп. Скорочення бідності стало 
загальною складовою стратегій і планів державного розвитку як в Україні, так і 
в Нігерії. Урядові програми сприяли отриманню певних результатів, хоча і не 
досягли виразного успіху. 
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Спираючись на теорію структурації, ми стверджуємо, що для підвищення 
шансів отримати краще життя жінки, зі свого боку, мають докладати особисті 
зусилля для зміни ситуації. Це і активність у волонтерській діяльності, щоб 
допомогти собі та іншим жінкам покращити свої життєві шанси. Створюючи 
свої власні політичні та громадські об’єднання, жінки матимуть голос та 
взаємну підтримку, аби зладнати з цим викликом. До сьогодні така активність, 
як свідчать дослідження в Нігерії (Obi, 2011), давала жінкам можливість творчо 
проявити себе, значна кількість таких активісток стала підприємницями. 

В третьому розділі «Нерівність на ринку праці як чинник фемінізації 
бідності в Нігерії та Україні (за результатами експертних оцінок)» 
визначаються причини й сутність нерівності на ринку праці як чинника 
фемінізації бідності, а також виявляються та пояснюються подібні та відмінні 
риси цих явищ в Нігерії та Україні.  

За умов значної сегментованості ринку праці в Нігерії жінки стикаються з 
окремими специфічними формами дискримінації. За свідченнями експертів, в 
Нігерії існує значна нерівність на ринку праці та ексклюзія у гендерному 
вимірі. Хоча тренди змінюються, економічна ситуація в країні свідчить про 
складні часи як для чоловіків, так і для жінок, особливо із нижчих класів, в 
зв’язку з чим ґендерна дискримінація на робочому місці здається менш 
значимою та менш помітною. 

Одна із суперечностей, що проявляється на українському ринку праці, 
полягає у тому, що українські жінки є однаково чи навіть краще освіченими, 
ніж чоловіки, але при цьому вони частіше мають нижче оплачувані професії, 
займають нижчі позиції в структурах зайнятості та витісняються у неформальні 
сектори економіки. Починаючи з навчання, кар’єрні траєкторії є 
ґендерованими. Так, жінки здебільшого орієнтуються, а в підсумку 
зосереджуються у педагогічних закладах, на медичних спеціальностях, 
секретарській справі, перукарських практиках, в сфері громадського 
харчування та ведення домашнього господарства. Нігерійські жінки, маючи 
нижчий за чоловіків рівень освіти, також залучені до менш оплачуваних 
професій, займають нижчі позиції в управлінських ієрархіях та витісняються у 
неформальні сектори. Їхні кар’єрні траєкторії також є ґендерованими, 
починаючи з навчального процесу, і жінки, таким чином, за результатами 
навчання переважно опиняються у «жіночих» професіях. Коли жінки із 
досліджуваних країн зазіхають на так звані «чоловічі» професії, як-то 
інженерія, будівництво, інформаційні технології, вони все одно частіше 
потрапляють до сфери сервісу, де виконують менш оплачувану роботу. 
Диференціація в освіті (особливо в Нігерії) та професіях, на які претендують 
чоловіки і жінки, є свідченням ґендерної сегрегації, ефектом якої стає, зокрема, 
ґендерний розрив у зарплатні. Згідно з теорією структурації, фактичний вибір 
жінками своєї ґендерної ролі, у тому числі сфери зайнятості, а також структурні 
приписи та очікування щодо ґендерних ролей, які відтворюються в культурі, 
підвищують шанси жінок на бідність. Якщо жінки приймають такі структури і 
практики, то ці структури продовжують існувати, але коли жінки відкидають 
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такі очікування і стереотипи, вони стають більш спроможними впливати на 
соціальний порядок. 

Проблемним для жінок, з огляду на потреби  материнства, є також і 
процес найму в сферах зайнятості. Це ставить жінок у невигідне становище та 
занижує їхні переговорні позиції, особливо в приватному секторі. В 
державному секторі жінок нерідко обережно відмежовують від окремих занять, 
у зв’язку із загальною патерналістською схильністю держави захищати жінок 
від тяжкої і шкідливої праці, що в багатьох випадках, означає і відсутність 
доступу до кращих зарплат. 

В середньому українські жінки заробляють менше за чоловіків як у 
формальному, так і в неформальному секторі, хоча в приватному секторі це є 
більш очевидним, ніж у державному. Така дискримінація є наслідком не 
стільки сегрегації жінок у неформальному секторі, скільки різниці у виплатах у 
формальному секторі, а також відмінностей в кар’єрних можливостях та 
обмеження участі жінок у більш відповідальній та вище оплачуваній роботі на 
верхніх щаблях професійної та управлінської ієрархії. Між тим, і у 
неформальному секторі зайнятості жінки частіше займаються стереотипними 
«жіночими» видами діяльності, а крім того, на їхні плечі лягають сімейні 
обов’язки, що призводить до відносного скорочення доходів. 

Загалом в обох країнах батьківські обов’язки та материнство є майже 
синонімами. Очікується, що жінки мають приділяти більше уваги сім’ї, ніж 
кар’єрі. Відсутність гідної державної інфраструктури уповільнює жінок, 
оскільки їм доводиться шукати способи опікуватися своїми дітьми, хворими та 
похилими родичами, відволікаючись на це під час роботи або свідомо 
обмежуючи власний робочий час на користь турботи за ближніми.  

В поясненні причин та сутності цієї проблеми нігерійські експерти 
вважають за краще дивитись на проблему фемінізації бідності з точки зору 
відмінностей в освіті та кваліфікації, підкреслюють значення культури та вплив 
неоплачуваної домашньої праці. Українські експерти надають перевагу 
трирівневому аналізу з виділенням макро- (інституціонального), мезо- 
(організаційного, групового) та мікро- (індивідуального/жіночого) рівнів. 
Українські експерти пропонують концентрувати аналіз проблеми фемінізації 
бідності на історичних, культурних (зокрема, ціннісних) та економічних 
ситуаціях, їх взаємодії як на рівні країни, так і на рівні сім’ї. Експерти в обох 
країнах підкреслюють значення для пом’якшення даної проблеми адекватної 
соціальної політики уряду, яка була б більш дружньою до матерів та дітей. 
Потребує подолання ґендерне упередження в ставленні до жінок, особливо – в 
приватному секторі зайнятості, де частіше жінка-працівниця сприймається не 
стільки з точки зору її професійних якостей, скільки ризиків материнства для 
розвитку підприємницької діяльності.  

Для обмеження фемінізації бідності від жінок очікується більший 
активізм замість сподівань на патерналістську опіку з боку держави та 
суспільства, а саме: участь в змаганнях за кращу / рівну роботу й зарплатню, 
відкидання стереотипів щодо кар’єри / професії, самостійний вибір 
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перспективного навчання та професії, віра у власні лідерські якості, солідарна 
підтримка інших жінок. Більш розвинена чутливість жінок щодо проблем 
соціального включення, рівності та балансу на ринку праці сприятиме 
створенню більш рівних умов як для жінок, так і для чоловіків. Але в той же 
час, збільшення активізму жінок обумовлює необхідність розвитку 
партнерських відносин в подружжях у розподілі обов’язків щодо домашніх 
справ. Нігерійські експерти особливо наполягають на необхідній зміні системи 
цінностей; збільшенні рівності при здобутті освіти та професії, підвищенні 
рівності та інклюзивності як ринку праці, так і суспільства в цілому. Задум 
щодо створення жіночого представництва в міністерствах на федеральному 
рівні та на рівні штатів міг би посприяти просуванню жінок на лідерські 
позиції, покращити освіту для дівчат, запобігти дитячому заміжжю, посилити 
боротьбу з домашнім насильством тощо. Це шлях до розширення прав і 
повноважень жінок, зламу уявної «скляної стелі», підвищення для жінок 
економічних гарантій в праці та з виходом на пенсію. 

Вирішення проблеми фемінізації бідності також пов’язана із розвитком    
чутливості жінок, громадськості, роботодавців, політиків та урядовців до 
ґендерної проблематики. Це також сприятиме здоланню ґендерних стереотипів 
щодо окремих сфер зайнятості як чоловіків, так і жінок. Жіночу участь на 
ринку праці однозначно посилив би демонтаж низки бар’єрів, таких як 
суспільні установки, що перешкоджають жіночій освіті, науковій кар’єрі, 
статеві стереотипи та ґендерований підбір навчальних предметів в навчальних 
програмах. Це підвищило б ефективність та продуктивність окремих груп та 
секторів, покращило б трудові результати, дозволило би більш повноцінно  
використовувати людські можливості та сприяло б розвитку економіки та 
суспільства. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У висновках дисертації представлено узагальнені результати 

порівняльного дослідження процесу фемінізації бідності в Нігерії та Україні, 
теоретичне пояснення процесу фемінізації бідності з позицій теорії структурації 
Е. Гіденса та реалістичної теорії морфогенезу М. Арчер, окреслені особливості 
та спільні риси цього процесу для двох країн, а також представлені узагальнені 
рекомендації різним суб’єктам. 

Аналіз теоретичних розробок щодо проблематики бідності дозволив 
висвітлити соціологічний підхід тлумачення бідності як багатомірного поняття 
крізь призму добробуту, соціального виключення, депривації та дискримінації. 
Поняття фемінізації бідності в дослідженні застосовується для позначення 
процесу посилення уразливості жінок у порівнянні з чоловіками  до визначених 
вимірів бідності, зокрема до браку доходів, втрати можливостей і дієздатності, 
а також до інших дискримінаційних проявів.  

Розроблена концептуальна схема фемінізації бідності як соціального 
процесу дозволяє на пізнавальних позиціях теорії структурації розкрити 
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соціальні механізми перебігу та відтворення процесу фемінізації бідності у 
порівняльній перспективі. Основними компонентами цієї схеми є наступні 
теоретичні виміри процесу: структурний та агентний вплив на зайнятість жінок 
на ринку праці, що спричиняє відтворення фемінізації бідності; впливи 
домашніх ґендерних порядків на жіночу зайнятість; ґендерне виховання та 
професійна ґендерна сегрегація як наслідок такого виховання; ґендерні 
стереотипи та ґендерні норми і ролі. 

Застосування теорії структурації надає підґрунтя для пояснення 
багатомірного процесу фемінізації бідності з урахуванням дуальності структури 
й агентності. Більшу уразливість жінок до бідності обумовлюють, з одного 
боку, структурно-інституціональні обмеження (особливості гендерного 
порядку, професійна сегрегація на ринку праці, нерівності доступу до 
оплачуваної праці та залученість до неформальної економіки), а з іншого – 
культурні та діяльнісні чинники, які здатні або підтримувати гендерний 
порядок, або впливати на його зміни. Результати дослідження свідчать, що 
жінки частіше здійснюють вибір під впливом соціалізації, гендерних 
стереотипів, нерівного розподілу сімейних обов'язків, релігійних установок, що 
зменшує їх життєві шанси і посилює ймовірність потрапити до пастки бідності.  

Серед наслідків фемінізації бідності виділено наступне: переважання 
чоловіків на вищих управлінських та високооплачуваних позиціях; 
дискримінація жінок при офіційному працевлаштуванні через очікування 
ризиків материнства та гендерні стереотипи; більша вразливість до бідності для 
одиноких матерів та жінок старшого віку.  

Порівняльний аналіз чинників фемінізації бідності в Нігерії та Україні 
доводить, що цей процес відтворюється як через подібні, так і специфічні для 
країн структурні обмеження суспільства. Подібними для цих суспільств є низка  
економічних чинників (нерівність оплати праці, професійна сегрегація на ринку 
праці, залученість в неформальну економіку), політичних (нерівності у 
представництві жінок на політичних та управлінських позиціях), соціальних 
(ґендеровані сімейні та суспільні ролі, нерівний розподіл домашніх обов’язків), 
культурних (гендерована освіта). Специфічними для Нігерії у порівнянні з 
Україною є релігійні чинники (гендерні стереотипи традиційних релігійних 
цінностей), освітні (нерівності доступу до освіти), а також економічні чинники 
успадкування сімейної власності та доступ до кредитування. В Нігерії жінки, у 
порівнянні з чоловіками, більше страждають від безробіття, неписьменності, 
низьких освітніх та фахових можливостей. Жінки в Нігерії традиційно 
підтримують домінування чоловіків, тим самим відтворюючи існуючий 
гендерний порядок патріархату. Розповсюджені дискримінаційні стереотипи та 
конкурентний ринок праці посилюють фемінізацію бідності. Ґендерні 
стереотипи є основними рушіями фемінізації бідності, оскільки вони впливають 
на рішення, які чоловіки та жінки приймають під впливом структурних тисків у 
сфері освіти, кар’єри, політики, сімейних обов’язків. Також виявлено 
принципові відмінності структурних чинників емпіричного факту розриву у 
зарплатні між чоловіками й жінками в Нігерії та Україні: якщо в Нігерії даний 
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розрив є наслідком низького рівня освіти серед жінок, то в Україні – наслідком 
зайнятості жінок на низькооплачуваній роботі попри високий середній рівень 
їхньої освіти.   

За результатами дослідженні сформульовано адресні рекомендації для 
ключових зацікавлених сторін: політичних суб’єктів, управлінців, неурядових 
організацій, роботодавців, жінок. Рекомендації стосуються посилення участі 
жінок у політичній діяльності та представленості на вищих політичних і 
управлінських посадах; зниження сегрегації на ринку праці через гарантії 
ґендерного балансу; створення інституційної підтримки більш рівномірного 
розподілу домашніх, сімейних обов’язків між чоловіками і жінками; зменшення 
гендерного розриву в оплаті праці; посилення переговорних позицій жінок; 
збільшення доступності кваліфікаційних програм для жінок (особливо з 
сільської місцевості); втілення урядових, громадських та благодійних програм 
ґендерної чутливості. Для зменшення фемінізації бідності та її негативних 
суспільних наслідків Нігерії та Україні доцільно стимулювати розширення 
структурних можливостей освіти, соціальної мобільності та представництва 
жінок у владних та управлінських структурах, збільшення агентності жінок та 
подолання обмежуючих гендерних стереотипів. Створення структур рівності 
здатне призвести до пом’якшення фемінізації бідності, а розширення прав та 
можливостей жінок є ключовим чинником не тільки подолання бідності, але й 
розвитку економіки та суспільного добробуту.  
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АНОТАЦІЯ 
 

Нваодух Е. O. Фемінізація бідності: порівняльне дослідження Нігерії та 
України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук, 

спеціалізація 22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини. Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти та науки 
України, Київ 2018. 

Соціологічний порівняльний аналіз процесу фемінізації бідності на 
прикладі Нігерії та України результує у розробці концептуальної схеми 
фемінізації бідності як соціального процесу, яка може бути застосована для 
порівняльного аналізу країн та дозволяє на пізнавальних позиціях теорії 
структурації розкрити причини та наслідки фемінізації бідності. Основними 
компонентами цієї схеми є: структурний та агентний вплив на зайнятість жінок 
на ринку праці, що спричиняє відтворення фемінізації бідності; впливи 
домашніх ґендерних порядків на жіночу зайнятість; ґендерне виховання та 
професійна ґендерна сегрегація як наслідок такого виховання; ґендерні 
стереотипи та ґендерні норми і ролі. Фемінізація бідності як процес, за якого 
жінки стають більш вразливими до бідності, зумовлюється такими чинниками, 
як ґендерна нерівність у прийнятті рішень та на ринку праці, а також 
диспропорція у заробітку, професійна сегрегація,  нерівномірний розподіл 
домашніх обов’язків, традиційна патріархальна культура, безоплатна домашня 
праця, залученість у неформальну економіку, ґендерована освіта та гендерні 
стереотипи. За результатами дослідження сформульовано рекомендації щодо 
зменшення фемінізації бідності для субє'ктів різного рівня в Нігерії та України. 

 
Ключові слова: бідність, фемінізація бідності, ґендерна нерівність, 

професійна сегрегація, соціальна ексклюзія, нерівність на ринку праці. 
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Нваодух Е.O. Феминизация бедности: сравнительное исследование 
Нигерии и Украины. – Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

 
Диссертация на соискание учёной степени кандидата социологических 

наук, специализация 22.00.03 – социальные структуры и социальные 
отношения. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 
Министерство образования и науки Украины, Киев 2018. 

 
Социологический сравнительный анализ феминизации бедности на 

примере Нигерии и Украины подытожен разработкой концептуальной схемы 
феминизации бедности как социального процесса, которая может быть 
применена для сравнительного анализа стран и позволяет с гносеологических 
позиций теории структурации раскрыть причины и последствия феминизации 
бедности. Основными компонентами этой схемы являются: структурная и 
агентная обусловленность занятости женщин на рынке труда, которые приводят 
к воспроизведению феминизации бедности; влияние домашних гендерных 
порядков на женскую занятость; гендерное воспитание и профессиональная 
гендерная сегрегация как следствие такого воспитания; гендерные стереотипы 
и гендерные нормы и роли. Феминизация бедности, как процесс в ходе 
которого женщины становятся более уязвимыми к бедности, обусловлена 
такими факторами, как гендерное неравенство в процессах принятия решений и 
на рынке труда, а также диспропорция в заработке, профессиональная 
сегрегация, неравномерное распределение домашних обязанностей, 
традиционная патриархальная культура, неоплачиваемый домашний труд, 
вовлеченность в неформальную экономику и гендерированное образование. По 
результатам исследования сформулированы рекомендации по уменьшению 
феминизации бедности для субъектов разного уровня в Нигерии и Украине. 

 
Ключевые слова: бедность, феминизация бедности, гендерное 

неравенство, профессиональная сегрегация, социальная эксклюзия, неравенство 
на рынке труда. 

 
ANNOTATION 

 
Nwaoduh E. O. Feminization of Poverty: Comparative Study of Nigeria and 

Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 
 
Dissertation for obtaining a scientific degree of candidate of sociological 

sciences in specialty 22.00.03 – "Social structures and social relations". – Taras 
Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 
Ukraine, Kyiv, 2018. 

 
This research has given an in-depth account of feminization of poverty in 

Nigeria and Ukraine. It explained some of the historical and cultural factors that 
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perpetuate feminine poverty in the area of study; defined feminization of poverty and 
concepts related to it; elaborated theoretical frameworks for the analysis of the 
process of feminization of poverty; compared the factors and consequences, 
similarities and differences of feminization of poverty in Nigeria and Ukraine. It dugs 
into the nature of labor market inequality and exclusion in the two countries under 
study thereby describing the current situation and explaining feminization of poverty 
in the labor market which produce gender gap in incomes. This was achieved by 
comparing the processes in each society; discovering the differences and similarities 
between both, the causes and possible effects if nothing is done and recommendations 
to reduce the problem. 

Using the Structuration theory, this research has explained the presence of 
feminization of poverty in Nigeria and Ukraine through appreciation of the duality of 
structure and agency. The Political, economic, educational, cultural and religious 
institutions have in some ways deprived women of equal opportunities as men 
thereby exposing them to poverty. Women on the other hand have been instrumental 
to choices which deprive them of equal life chances. They institutions of society have 
influenced women’s beliefs and perceptions which produce their actions while 
women on the other hand have influenced the institutions by their acceptance of 
gender norms and have been able to change  aspects they rose up to resist. 

This research explained and compared the causes and consequences of 
feminization of poverty In Nigeria and Ukraine. 

The study has shown that in Nigeria and Ukraine like in many countries, more 
women than men are facing poverty, gendered education and occupational 
segregation. In Nigeria, they face unemployment, illiteracy, inadequate educational 
and vocational training opportunities, unfriendly socio-economic environment, and 
lack of access to credit among other unequally. Traditional gender norm have 
encourages these problems in area of study. They support male domination thereby 
encouraging higher chances for women to be poorer. Feminization of poverty which 
creates room for women to bear inequality likelihood to poverty denies women the 
opportunity to enjoy a full productive life, especially with respect to work 
opportunities and general social well-being. It exists and persists with patriarchy, 
discriminations stereotypes and competitive labour markets. In recognition of serious 
consequences of feminization of poverty, full exploitation and utilization of women’s 
abilities and capabilities is required to enhance development process of Nigeria and 
Ukraine. To achieve sustained national growth, bridging gender gaps in all aspects of 
human life especially in education, economy, politics, leadership and social security 
is required. 

Existing data shows that there is a persisting wide gap between the income 
generating and employment opportunities of women and men in virtually all sectors 
of the Nigerian and Ukrainian societies. There are various causes for wage gap which 
are usually associated with labor market segregation, a situation where women and 
men predominate in different fields, and the incident of the glass ceiling, in which 
women dominate the lower levels of the employment cadre. 
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In Nigeria and Ukraine there are widely shared beliefs that men are more 
competent and socially valued than women, and assumptions that men are better at 
some activities while women are better at others. These gender status and beliefs 
affect the assessments people make of their own competence at career-relevant tasks 
and those of other people. 

The political, cultural and economic structure of the Nigerian and Ukrainian 
society encourages feminization of poverty. It has made women prone to poverty and 
indeed poorer than the men due to underemployment and occupational 
discrimination. In Nigeria inadequate educational and vocational training 
opportunities, illiteracy, unfriendly socio-economic and cultural environment, and 
lack of access to credit among other problems predispose women. These problems are 
sustained by traditional gender norms, which encourage patriarchy thereby 
supporting feminization of poverty. 

Gender stereotypes are the main forces which encourage feminization of 
poverty because they influence men and women’s educational, participatory and 
career choices. Acknowledging the implications of feminization of poverty, the 
recognition and utmost utilization of women abilities and aptitude and the creation of 
the structure of equality is urgently needed to reduce feminization of poverty in 
Nigeria. For example, it is not in doubt that better-educated women would be more 
able to make fundamental contributions to resources management and economically 
empowered women would be more interested in participating in decision making on 
development programs. The empowerment of women is therefore a critical factor in 
the eradication of poverty because women contribute strongly to the economy and to 
combating poverty through both paid and unpaid work in the home, community and 
workplace. It will also lead to their status change and socio-political stability, while 
the high maternal and child mortality rate exacerbated by poverty and diseases will 
reduce drastically. 

  
Keywords: Poverty, Feminization of poverty,  Gender Inequality, 
Professional Segregation, Social Exclusion, Labour market inequality. 
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