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АНОТАЦІЯ 
Нваодух Е. О. Фемінізація бідності: порівняльне дослідження Нігерії 

та України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук 

за спеціальністю 22.00.03 – cоціальні структури та соціальні відносини. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти та науки України, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Київ, 2018. 

В дисертацій представлені результати соціологічного порівняльного 

аналізу процесу фемінізації бідності на прикладі Нігерії та України, в якому 

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. 

Через порівняння економічного та соціологічного підходу визначення бідності, 

уточнено соціологічне розуміння фемінізації бідності як соціального явища і 

процесу його соціального конструювання через розкриття стереотипів та 

особливостей соціалізації, які роблять жінок вразливішими до бідності, з 

врахуванням структурних і агентних чинників процесу. Також виявлено 

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. Фемінізація бідності, як процес, за якого жінки стають більш 
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вразливими до бідності, зумовлюється здебільшого такими чинниками, як 

ґендерна нерівність у прийнятті рішень та на ринку праці, а також диспропорція 

у заробітку, діапазон вибору та в роль жінки у суспільстві. Жінок Нігерії та 

України не слід розглядати як меншину, а така річ як бідність, котра кидає 

виклик їм як групі, не повинна ігноруватися, адже це негативним чином 

впливатиме на розвиток всього суспільства. Дане дослідження доповнює 

поточні дебати щодо фемінізації бідності через порівняння фемінізації бідності 

в Нігерії та в Україні, з акцентом на ринках праці. Воно тлумачить процес 

фемінізації бідності через теорію структурації Ентоні Ґіденса, котра 

встановлює, як суспільні структури обумовлюють шанси жінок на збідніння 

через дискримінацію, виключення та стереотипи, в той час як жінки власноруч 

примножують свої шанси на збідніння та відтворення даних структур, не 

ставлячи їх належним чином під сумнів через активізм, спрямований на 

впровадження нового законодавства, та на дієве перетворення цих структур 

через власні вибори, рішення та дії. Агентність та соціальні інститути 

впливають одне на одне та поступово змінюють одне одного внаслідок 

взаємодії в процесі структурації. Ця теорія проливає світло на масштаб та 

сутність фемінізації бідності в обидвох країнах. Серед причин можна 

перелічити: економічні (низький дохід, замученість у неформальну економіку 

та трудова дискримінація), політичні та управлінські (низька політична 

представленість), пов’язані з вибором та ставленням (агентність), сімейні 

(великий тягар безоплатної домашньої праці, низьку доступність хорошої 

медицини), а також соціально-культурне виключення. Серед наслідків 

найбільший вплив мають: примусовий вихід з ринку праці, неналежне 

харчування, недоступність нормальної медицини, низьку участь в боротьбі за 

виборні посади, обмеження доступу до високооплачуваних посад, брак жінок 

на лідерських та управлінських позиціях в державному та приватному секторах, 

а особливо – у великому бізнесі. Інші чинники бідності, до яких жінки є більш 

схильними, через їхню загальну високу вразливість до бідності, це: відсутність 
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або низька якість освіти (в Нігерії) та поганий доступ до інформації і 

технологій. До цього часу різні уряди ініціювали низку програм подолання 

бідності (що почасти згадувалися в цій роботі), котрі досягли певного успіху, 

хоча значною мірою ці програми не вдалися, в зв’язку з неякісною 

імплементацією та корупцією, про що свідчить поточний рівень бідності. В 

досліджуваних країнах було проведено низку експертних інтерв’ю, а потім 

вони були доповнені статистикою з різних баз даних. Інтерв’ю стосуються 

природи нерівності та виключення на українському ринку праці, а також того, 

як це підвищує шанси жінок на збідніння. Ґендерно зумовлена нерівність та 

сегрегація має місце в усіх секторах ринку праці, що є наслідком багатьох 

чинників, котрі подекуди накладаються одне на одне, завдаючи шкоди 

жіночому населенню Нігерії та України. В якості основного дослідницького 

методу було обрано метод експертних інтерв’ю. Інтерв’ю проводилися з 

експертами в царині ґендерних студій та трудових відносин, з метою зібрати 

експертну інформацію. Вторинні дані було взято із сучасних та більш ранніх 

наукових досліджень, що проводилися в обох країнах та мали стосунок до теми 

дослідження. Статистичні дані та результати дослідження бралися з баз даних 

Програми розвитку ООН, Світового Банку, Державної служби статистики 

України, Національного бюро статистики Нігерії та звіту «Ґендер у Нігерії». За 

результатами аналізу інтерв’ю, було зроблено висновок, що сучасна складна 

економічна ситуація в країні породжує труднощі, котрі шкодять як жінкам, так і 

чоловікам, що робить менш помітною дискримінацію проти жінок. Крім того 

було виявлено, що внаслідок високої конкуренції на ринку праці, роботодавці 

прагнуть максимізувати прибуток, віддаючи перевагу ефективності, що завжди 

йде поруч з довшим робочим днем та гнучкішим графіком, що подекуди 

ставить жінок у невигідне положення в зв’язку з їхнім материнством, що веде 

до зниження оплати жіночої праці та появи розриву у зарплатні між чоловіками 

й жінками. Причинами ґендерної нерівності на ринку праці є також 

нерівномірний розподіл домашніх обов’язків, традиційна патріархальна 
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культура, безоплатна домашня праця, звичка до низьких зарплат, вертикальна 

та горизонтальна сегрегація та ґендеровані освітні і кар’єрні траєкторії.  

Серед наслідків фемінізації бідності можна перелічити наступне: 

переважання чоловіків на вищих/управлінських позиціях; дискримінація при 

формальному працевлаштуванні як наслідок материнства та суспільних 

стереотипів; більша вразливість до бідності з боку одиноких матерів та жінок 

старшого віку. До уваги також було взято окремі стратегії подолання, як-от 

збільшення продуктивної спроможності жінок через доступ до економічних 

ресурсів, неформальна та технічна допомога, що може підвищити їхній дохід та 

покращити харчування, освіту, здоров’я та положення в домашньому 

господарстві. Для повноцінного використання та задіяння людських ресурсів, в 

обох країнах потрібно звести до мінімуму ґендерні стереотипи та 

дискримінацію в економічній сфері. Крім того, в дослідженні формулюються 

рекомендації для всіх зацікавлених груп – жінок, чоловіків, урядових органів та 

апарату, серед яких: посилення участі у політичній діяльності та 

представленості на вищих політичних посадах, зниження сегрегації на ринку 

праці через гарантії ґендерного балансу, включення чоловіків на рівних правах 

із жінками у домашні справи, покращення зарплатні та переговорних позицій, 

збільшення доступності кваліфікаційних програм, котрі мають бути 

безкоштовними для жінок, особливо із сіл, а також втілення урядових, 

громадських та благодійних програм ґендерної чутливості. Було встановлено, 

що суспільна структура створює підстави для жіночої бідності.  

В даному дослідженні було описано та обґрунтовано особливості процесу 

фемінізації бідності з фокусом на ринку праці, особливо зважаючи на 

ґендерний розрив у доходах. Порівняня відповідних процесів в Нігерії та 

Україні результує у виявленні схожих та відмінних рис процесу фемінізації 

бідності, а також причин та можливих наслідків, що матимуть місце, якщо не 

намагатися розв’язати або пом’якшити дану проблему.  
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професійна сегрегація, соціальна ексклюзія, нерівність на ринку праці. 

 

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, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 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, which 

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 dug 

into the nature of labour market inequality and exclusion in the two countries under 

study thereby describing the current situation and explaining feminization of poverty 

in the labour market which produces gender gap in income. 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 increasing their exposure to poverty. Women on the other hand have been 

instrumental to choices that deprive them of equal life chances. They institutions of 

society have influenced women’s beliefs and perceptions which produce their actions 
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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 susceptible to 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 others, unequally. Traditional gender norm have 

encouraged these problems in area of study. They support male domination thereby 

encouraging higher chances for women to be poor. Feminization of poverty which 

creates room for women to bear unequal 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 the 

serious consequences of feminization of poverty, full exploitation and utilization of 

women’s abilities and capabilities is required to enhance the development processes 

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 labour 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. 
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. The activities ascribed to be for men 



8 
 

are more rewarding and valued. These gender status and beliefs affect the 

assessments people make of their own competence at career-relevant tasks and those 

of other people thereby engendering glass ceiling and escalator effects. 
The political, cultural and economic structures of the Nigerian and Ukrainian 

societies encourage feminization of poverty. They have made women more prone to 

poverty and indeed poorer than the men due to unpaid domestic work and care, 

vertical and horizontal segregation, underemployment and occupational 

discrimination.  

Gender stereotypes are the main forces which encourage feminization of 

poverty because they influence men and women’s world view of their 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 and Ukraine. 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 also leads to their status change and socio-political 

stability. 

The scientific novelty of the results obtained, identify similar and different 

characteristics of the structural processes of feminization of poverty in Ukraine and 

Nigeria as developing countries, and determine the structural and activity factors 

which reproduce this process. The following results are obtained and characterized by 

novelty: (1) a conceptual scheme of feminization of poverty as a social process is 

developed which can be applied for comparative analysis of countries and allows to 

reveal social mechanisms of the flow and reproduction of the process of feminization 

of poverty by the cognitive positions of the structure theory. The main components of 

this scheme are the following theoretical dimensions of the process: a) the structural 

and agent impact on the employment of women in the labor market, which results in 

the reproduction of feminization of poverty; b) the effects of domestic gender policies 
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on women's employment; c) gender education and professional gender segregation as 

a consequence of this upbringing; d) gender stereotypes and gender norms and roles; 
(2) the results of the comparison of employment of women in the labor market in 

Nigeria and Ukraine and the sociological dimensions of inequality and exclusion 

have been introduced into scientific circulation. In particular, the principal 

differences between the structural factors of the empirical evidence of a male-female 

gap in Nigeria and Ukraine are found: in Nigeria, this gap is a consequence of the low 

level of education among women; and in Ukraine as a consequence of the 

employment of women in lower-paid jobs despite the high level of their education. 

        The Thesis outcomes also are in improvedsociological understanding of the 

feminization of poverty as a social phenomenon and the process of its social 

construction through the disclosure of stereotypes and features of socialization that 

make women more vulnerable to poverty, taking into account structural and agent 

factors of the process. There has been further development on sociological approach 

to comparative analysis of socio-structural processes (on the example of feminization 

of poverty) in different countries, taking into account their historical, cultural, 

political and economic peculiarities. The use of cognitive instruments of theories of 

structuring and social and cultural morphogenesis has enabled the definition of a 

fairly clear comparative theoretical scheme that allows describing and explaining the 

underlying processes of structural reproduction. Practical recommendations to key 

stakeholders (political actors, managers, non-governmental organizations, employers, 

women) were formulated in order to combat feminization of poverty as a social 

phenomenon and process in developing countries. 

 The results of this research could be used to develop more inclusive social 

policy for women, instructional guides to increase women's awareness as well as in 

schools, and the training of employees on ways to improve their labour market 

experiences.   

Keywords: Poverty, Feminization of poverty, Gender Inequality, 

Professional Segregation, Social Exclusion, Labour market inequality. 
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ВСТУП 
 

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. 
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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 

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 
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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 
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завдяки методології включеної швидкої діагностики (participatory rapid 

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. 
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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. 

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;  
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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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 
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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 

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. 
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РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади соціологічного вивчення фемінізації бідності 

 

1.1. Визначення ключових понять 

В даному розділі дається деталізоване визначення понять бідності та 

фемінізації бідності з економічної та соціологічної точок зору.  Для кращого 

розуміння поняття фемінізації бідності, що відображає процес, в якому жінки 

порівняно з чоловіками мають більшу вразливість до протрапляння в пастку 

бідності, поняття бідності може трактуватися як в межах як економічного, так і 

соціологічного підходів.  

Визначення бідності. Бідність та пов’язані з нею проблеми зазвичай вивчаються 

у класових, расових та етнічних аспектах. Наразі соціальні вчені все більше 

звертають увагу на соціальні та демографічні виміри бідності, а особливо на місце 

жінок, що проживають за межею бідності, маючи обмежений доступ до таких 

ресурсів, як час, їжа та участь у прийнятті рішень. Їм також бракує доступу до 

охорони здоров’я, прибуткової праці, політичних посад та інших ресурсів. Тож, 

хто має найбільші ризики та чому? 

Бідність – це складне людське явище, пов’язане з незадовільно низькими 

стандартами життя. Його сенс визначається економічними та соціальними 

умовами кожного конкретного суспільства. Як стверджує [Ghana, 1995a cited in 

World Bank.org], все свідчить про те, що бідність є багатовимірним суспільним 

явищем. Визначення бідності залежать від ґендеру, віку, культури та інших 

соціальних та економічних обставин. Наприклад, у Республіці Гана бідність 

чоловіків переважно асоціюється з браком матеріальних статків, в той час як для 

жінок бідність визначається через нестачу їжі. Існують також відмінності між 

поколіннями. «Молоді чоловіки Гани вважають найважливішим благом здатність 

продукувати доходи, в той час як старші чоловіки вважають найбільш важливим 

статус в системі традиційного сільськогосподарського способу життя» [Ghana, 

1995a]. Ця цитата цілком відповідає і ситуації в Нігерії. 
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Соціальні вчені розглядають бідність в трьох широких визначальних 

аспектах: як абсолютну, відносну та суб’єктивну бідність. Показник абсолютної 

бідності визначає наявність бідності через брак мінімально необхідних показників 

якості й кількості їжі, одягу та житла, котрі вважаються неодмінними умовами 

здорового існування. Основні життєві потреби, таким чином, оцінюються та 

знаходять числове або грошове вираження у показнику межі бідності. Ті, чий 

дохід є нижчим за цю межу, вважаються бідними. Однак сумнівно, що бідність 

починається нижче і кінчається вище цієї межі [Njeru, 2004]. Поняття абсолютної 

бідності не бере до уваги ширші обставини якості життя та загальний масштаб 

нерівності у суспільстві. Таким чином, воно не враховує важливі культурні й 

соціальні потреби людини. Ця та інша подібна критика зумовили появу поняття 

відносної бідності [UNESCO, 2017]. Показник відносної бідності передбачає 

використання відносних стандартів оцінки бідності залежно від часу та місця, що 

розширює уявлення про абсолютну межу бідності. В дійсності, відносна бідність 

зумовлюється уявленнями членів конкретного суспільства про те, що вони 

вважають помірковано прийнятними стандартами життя. Суб’єктивна бідність 

має багато спільного з відносною бідністю. Вона стосується того, чи відчувають 

люди себе насправді бідними. Більшість людей, котрі задоволені своїм рівнем 

життя, радше за все не погодяться вважати себе бідними. Тож інструменти для 

вимірювання бідності можуть різнитися [Njeru, 2004]. 

При визначені бідності завжди акцентується брак матеріальних статків у 

його зв’язку, з одного боку, з незадоволеністю фізичних потреб та браком активів 

і доходів, а з іншого боку – у зв’язку з загальними обставинами депривації, такими 

як соціальне виключення, незахищеність, брак доступу до виробничих ресурсів та 

основних суспільних послуг і т. п. В першому випадку йдеться про життя з 

низькими доходами і споживанням, а також поганими умовами життя і 

харчування. З іншого ж боку, людська бідність описується як ситуація браку 

доступу до медицини та освіти. Якщо при виконанні технічних завдань та 

плануванні конкретних кроків по подоланню бідності дихотомія між доходами та 
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людською бідністю і є актуальною, її складові, тим не менш, не є 

взаємовиключними. У більшості випадків брак доходів пов’язаний з бідністю за 

принципом порочного кола. Не викликає сумнівів, що вони обидва поглиблюють 

соціальну депривацію, тобто вразливість до несприятливих подій, як-то хвороби, 

економічні кризи чи природні лиха, а також і брак суспільного представництва та 

можливостей покращити умови життя [Oladeji, ND]. 

В суто економічних термінах, бідність за доходами – це ситуація, за якої 

сімейний дохід не досягає встановленого державою порогу, що є різним у кожній 

країні. Зазвичай її вимірюють з розрахунку не на окрему людину, а на сім’ю, з 

урахуванням кількості її членів. Нерідко економісти намагаються виявити сім’ї, 

чий економічний статус (визначений через доступ до ресурсів) є нижчим за 

певний мінімально прийнятний рівень [Smelser, N. J. and Baltes, P. B. (eds.) 2001 

cited in UNESCO, 2017]. Аналогічним чином встановлено і міжнародний стандарт 

крайньої бідності, де критерієм є дохід менший за 1 долар США на добу 

[UNESCO, 2017]. Згідно зі Світовим банком, люди, що живуть менш ніж на 1 

долар в день, перебувають у крайній бідності, а ті, що живуть менш ніж на 2 

долари в день, є помірковано бідними. Наразі Світовий банк використовує 

скорегований міжнародний показник бідності розміром у 1,9 долара США на 

добу, котрий включає нові дані щодо вартості проживання у різних країнах (а 

саме, паритет купівельної спроможності). Нова межа бідності в найбідніших 

країнах світу зберігає реальну купівельну спроможність попередньої межі (1,25 

долара на добу в 2005 році) [World Bank, 2015]. 

Соціологічне поняття соціального виключення з’явилося значною мірою як 

реакція на занадто вузьке визначення бідності. Воно здійснило суттєвий внесок у 

концептуальне осмислення бідності через розробку багатовимірних показників 

людського добробуту. Щоб дати глибше розуміння поняттю відносної бідності чи 

відносної депривації, нам знадобиться три перспективи: 1) перспектива доходів, 

котра визначає людину як бідну лише якщо її дохід не перевищує встановлену 

державою межу бідності (тобто рівня доходу, що є достатнім для придбання 
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мінімальної продовольчої корзини); 2) перспектива базових потреб, котра є 

ширшою за перспективу доходу, оскільки включає суспільну доступність базових 

соціальних послуг, котрі не дають індивідам збідніти; і, нарешті, 3) перспектива 

спроможності (або можливостей), згідно з якою бідність вказує на брак реалізації 

певних ключових можливостей [HDR 1997 cited in UNESCO, 2017]. 

Разом з тим, соціологічне розуміння бідності є ширим за економічні 

уявлення про свободу вибору, де бідність постає як наслідок відповідного 

ставлення людини до власного життя. Замість того, щоб зосереджуватися на 

вимірюванні бідності, соціологи зазвичай вивчають її причини: роль культури, 

влади, соціальних структур та інших чинників, котрі жодним чином не підвладні 

окремій людині. У зв’язку з багатовимірною природою бідності, постає 

необхідність в осмисленні її окремих соціальних аспектів, як-от брак житла, 

здоров’я чи часу, задля створення більш ефективних програм по подоланню 

бідності [Ibid]. 

З цієї суспільної точки зору, бідність постає як брак базових для людського 

життя можливостей і шансів, як-то шанси на довге, здорове і творче життя, де 

зберігалися б належні життєві стандарти, свобода, гідність, самооцінка та повага з 

боку інших [HDR, 1997]. 

Згідно з Британською енциклопедією, бідність – це стан людини, котрій 

бракує звичайного або суспільно прийнятного обсягу грошей чи матеріальних 

статків. В цьому контексті, для виявлення бідних людей перш за все потребується 

перелік того, що складає базові потреби. Їм можна дати вузьке визначення – «все 

необхідне для виживання», або ширше – «все, що відповідає загальноприйнятим 

життєвим стандартам певної спільноти». Перший критерій стосуватиметься 

виключно людей на межі голоду чи неприродної смерті, а другий – торкатиметься 

людей, чиє харчування, житло та одяг є достатніми для виживання, але гіршими, 

ніж у решти населення. Таке розуміння бідності, котре апелює до поняття 

«людської бідності» є відмінним від поняття «бідності за доходом». 
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В своїй основі бідність є нестачею життєвих шансів і можливостей та 

порушенням людської гідності. Вона вказує на брак ключової можливості – брати 

ефективну участь у суспільному житті. Вона вказує на нездатність прогодувати та 

одягнути сім’ю, на брак доступу до освіти й медицини, до землі для вирощування 

харчів та до роботи для заробітку на життя, а також – на відсутність можливостей 

отримати кредит. Вона вказує на незахищеність, безсилля та виключеність 

окремої людини, господарства чи цілої спільноти. Вона вказує на вразливість до 

насильства, а нерідко передбачає і життя в маргінальному й нестабільному 

середовищі, без доступу до чистої води та каналізації [UN Statement, 1998]. 

Бідність – це виразна нестача добробуту, котра має багато вимірів. Вона 

позначає низькі доходи та неспроможність отримати основні блага та послуги, 

необхідні для гідного життя. Бідність також передбачає низький рівень охорони 

здоров’я та освіти, нестачу чистої води та туалетів, брак фізичної безпеки, права 

голосу та шансів на краще життя [World bank,1999]. 

Визначення фемінізації бідності 

Фемінізація бідності є соціальною проблемою, що має давню історію. Саме 

це поняття було впроваджено не так давно (у 1970-х роках), але позначуваний ним 

процес існував задовго до цього. Фемінізація – це процес, котрий робить певне 

явище властивим для жінок або відтворює властиві жінкам характеристики. 

Фемінізація бідності, таким чином, це процес, в результаті якого бідність стає 

більш поширеною серед жінок, а жінки – більш вразливими до бідності. Його 

можна визначити просто як тягар бідності, що несуть на собі жінки або як факт 

того, що вони є більш податливими до депривації в сфері прийняття рішень та 

суспільної участі. За словами [Marcelo; Joano: 2008], фемінізація бідності – це 

зміна пропорцій бідності не на користь жінок чи очолюваних жінками 

домогосподарств. 

У 1976 році колишня керівниця проекту «Жінки та бідність» із 

американської некомерційної організації «Wider Opportunities for Women» 

(«Розширення жіночих можливостей») Даяна Пірс впровадила термін 
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«фемінізація бідності», виявивши, що дві третини бідних жителів США – це жінки 

старше 16 років, а також, що з 1950 року по середину 1970-х економічний статус 

жінок погіршувався. Вона стверджувала, що фемінізацію бідності зумовлює брак 

державної підтримки для зростаючого по всій країні числа переважно білих 

розлучених самотніх жінок, внаслідок чого очолювані жінками домогосподарства 

стали складати вищий відсоток серед бідних навіть попри те, що більшість жінок 

були зайняті на ринку праці. 

Фемінізація бідності позначає процес, за якого представниці жіночої статі 

стають вразливішими до бідності. В багатьох суспільствах бідність тісно 

прив’язана до жінок. Так трапляється тому, що багато жінок не залучені в 

високодохідну виробничу діяльність. Засвідчено, що дуже мало жінок бере участь 

найбільш престижних та прибуткових видах діяльності, наприклад, у політиці. 

Чоловіки контролюють уряди, великі компанії та інші інститути, що 

характеризуються вищим рівнем прибутку [Marsh, 1996]. Як наслідок, жінкам 

доводиться займатися діяльністю, котра дає лише стільки доходу, скільки 

потрібно для задоволення їхніх базових потреб, а в багатьох випадках вони не 

отримують і цього. 

Це унаочнює той факт, що жінки більше за чоловіків страждають від 

бідності, а також, що жінки складають більшу частину бідних людей у світі 

[Medeiros, 2008]. Ідея фемінізації бідності спирається на наступні припущення. 

По-перше, жінки переважно обмежені у можливостях, оскільки стикаються з 

ґендерними упередженнями на робочому місці та в суспільстві в цілому. По-

друге, в багатьох місцях жінки як і раніше зазнають селективної дискримінації в 

сфері освіти на користь чоловіків. По-третє, жінки значно частіше 

працевлаштовуються на неформальних засадах, котрі не регулюються державою, 

що збільшує можливості для експлуатації. Насамкінець, деякі суспільства мають 

фіксовані ґендерні ролі, котрі постійно послаблюють позиції жінок. Нашим 

суспільствам до сьогодні бракує рівності. Така нестача можливостей для 
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вертикальної мобільності серед жінок регулярно призводить до підвищення рівня 

жіночої бідності [Abbott et al: 2006]. 

Фемінізація бідності – це суспільний процес у ході якого рівень бідності 

серед жінок зростає стосовно чоловічого. Для [Marcelo and Costa, 2008], 

фемінізація бідності – це зміна пропорцій бідності не на користь жінок чи 

очолюваних ними домогосподарств. Саме поняття «фемінізації бідності» в 

сучасних дискусіях виживається досить широко і може означати три різних речі: 

1) що бідність серед жінок є явищем більш поширеним, ніж серед чоловіків; 2) що 

жіноча бідність є більш обтяжливою, ніж чоловіча; 3) що жіноча бідність зростає 

відносно чоловічої [Carolina J & Wennerholm K, 2002]. 

Фемінізація бідності, тобто ознака того, що частка жінок з високим рівнем 

бідності в країні є вищою за частку чоловіків, має місце і тоді, коли жінки, маючи 

нижчі доходи, стикаються з більшою за чоловіків кількістю суспільних вимог. 

Насамкінець, дане дослідження визначає фемінізацію бідності як процес, за 

якого жінки стають уразливішими до: низьких доходів, урізання численних 

можливостей та спроможностей, а також інших видів дискримінації. 

Задля досягнення мети даного дослідження, присвяченого вразливості 

жінок до бідності, ми скористаємося соціологічними визначеннями бідності та 

фемінізації. Теорії, котрі ми застосовуємо нижче, було обрано тому, що вони 

здатні пояснити, як влаштована фемінізація бідності у Нігерії та Україні, даючи 

чітке розуміння того, що таке фемінізація бідності. Структурні теорії, зокрема, 

функціоналізм і марксизм, а також фемінізм, концепції агентності символічного 

інтеракціонізму та реалістської соціальної теорії; морфогенетичний підхід та 

теорію структурації було обрано тому, що вони створюють ґрунтовні засади для 

пояснення фемінізації бідності. 
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1.2. Класичні соціологічні теорії макро-рівня у поясненні фемінізації 

бідності: критичний огляд 

Функціоналізм та марксизм є теоріями макро-рівня, котрі можна 

використати для пояснення фемінізації бідності зі структурної точки зору. В 

такій перспективі, соціальні структури задають типові уявлення, котрі 

визначають або обмежують вибір та можливості членів суспільства. Ці теорії 

стверджують, що бідність зумовлюється структурами загального соціально-

економічного порядку, будучи одним із ефектів соціальної системи. Їхній 

погляд на відмінності передбачає, що вони постають в результаті конфлікту або 

консенсусу. 

Еміль Дюркгайм і Талкот Парсонс (функціоналісти) підкреслюють 

позитивну роль рівноваги та стабільності, в той час як Карл Маркс зображає 

структури як такі, що захищають і дають перевагу меншості людей, нічого не 

роблячи для задоволення потреб мас. Ці дві школи також апелюють до поділу 

праці та внутрішніх поділів суспільства (хоча й з протилежних точок зору) для 

пояснення відносин всередині суспільства. Функціоналістські теорії 

стверджують, що ґендерні нерівності є нормальним суспільним явищем, що 

забезпечує суспільний поділ праці між чоловіками та жінками, де перші 

вважаються відповідальними за одні види діяльності, а другі – за інші 

[Durkheim, 1893]. Маркс розрізняв економічний та суспільний поділ праці 

[Marx K., 1977]. Він стверджував, що деякі види трудової кооперації 

функціонують виключно із «технічної необхідності», в той час як інші мають за 

мету «суспільний контроль», що має стосунок до класової та статусної ієрархії. 

Якщо поєднати ці два підходи, то поділ праці поставатиме лише як технічно 

неспростовне та безальтернативне явище, а не як загальна суспільна 

конструкція, котра впливає на відносини влади. Суспільний поділ праці, котрий 

приписує неоплачувану домашню працю та низькодохідну зайнятість жінкам, 

виконує функцію соціального контролю. Він підтримується завдяки низці 

стереотипів та упереджень, котрі вимагають субординації. Феміністичні теорії 
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намагалися унаочнити дану проблему, наполягаючи, що роль ґендерних 

нерівностей є не менш, а може і більш, значимою, ніж роль нерівностей 

класових. Феміністична перспектива протистоїть функціоналізму, оскільки він 

не бере до уваги приниження жінок всередині сім’ї, а андроцентричний 

марксистський погляд крізь призму класової експлуатації не зважає на інші 

форми експлуатації, як-от ґендерна або расова. Феміністичні теорії тлумачать 

фемінізацію бідності як наслідок виконання жінками ролей, що приписані їм 

задля підтримки стабільного функціонування суспільства або як наслідок 

панування [Abbott et al: 2006]. 

Функціоналістські теорії або т. з. функціоналізм, є однією із ключових 

теоретичних перспектив у соціології. Його витоки можна знайти у роботах 

французького соціолога Еміля Дюркгайма (1858–1917), котрий окремо 

досліджував питання про те, як можливий соціальний порядок і яким чином 

суспільство залишається відносно стабільним. Ця теорія стверджує, що 

соціальні групи і суспільства схожі на «живі організми», групи і групові 

процеси вивчаються тут як складові функціонального цілого, в той час як певні 

аспекти суспільного життя і людської поведінки можуть мати як очевидну 

(явну), так і приховану (латентну) функцію. Таким чином, ця теорія розглядає 

суспільство як систему взаємопов’язаних елементів, що злагоджено 

функціонують задля підтримки цілого. Згідно з Талкотом Парсонсом, всі ці 

елементи мають базові потреби, котрі повинні задовольнятися задля виживання 

суспільства або системи. Він називав це «функціональними передумовами». 

Що стосується стратифікаційної системи суспільства, то, з точки зору цієї 

теорії, стратифікація існує тому, що вносить певний вклад у підтримку 

суспільної рівноваги. [Davis and Moore, 1945] стверджують, що будь-яке 

суспільство має запевнитися, що люди займають базові позиції та виконують 

ключові завдання. Деякі з цих позицій є важливішими й складнішими за інші. 

Система стратифікації існує, щоб мотивувати людей займати певну позицію та 

старанно виконувати накладені на них зобов’язання. [Gans, 1971] стверджує, 
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що суспільство отримує певні переваги від існування бідності. Зокрема, 

бідність є важливою для переконання, що суспільну «брудну роботу» буде 

виконано, що на багатоманітну зайнятість забезпечених людей знайдуться 

кошти… а на бідняків можна вказувати як на образ «невдахи». Це пояснює, 

чому жінки не захищені від загроз, що надходять із сприятливого для бідності 

середовища, і чому патріархальні структури обох суспільств, котрі ми 

досліджуємо, стримують повноцінну емансипацію жінок. 

В контексті даного дослідження, жінки розглядаються як такі, що 

виконують певні домашні ролі, як-то годування й виховання дітей, заняття 

хатніми клопотами, піклування про старих і хворих родичів та ін.. Ці ролі 

поглинають їхній час та сили і роблять жінок менш успішними, а також 

повністю або частково неспроможними до участі у публічному житті в сфері 

політики чи формальної професійної занятості. Ролі, котрі виконують жінки, 

беззаперечно сприяють відтворенню суспільства, але, в зв’язку з тим, що за це 

майже не платять, це веде до їх збідніння. 

Суспільні структури створюють як явні, так і латентні труднощі, котрі 

шкодять економічним та соціально-політичним позиціям жінок. Патріархат, 

корупція, неякісна медицина, трудова дискримінація, скляна стеля, занижена 

зарплатня, ґендерні стереотипи в сфері праці, низький доступ до освіти і ранні 

шлюби для дівчат (у випадку Нігерії), ранній вихід на пенсію (у випадку 

України) та інші поширені явища спряють відтворенню наявних нерівностей 

всередині суспільств, котрі ми досліджуємо. 

Згідно з Емілем Дюркгаймом [Durkheim 1997 [1893]], поділ праці йде на 

користь суспільству, оскільки він підвищує виробничі спроможності й трудові 

навички та створює між людьми почуття солідарності. Попри економічну 

користь, він впроваджує у суспільстві соціальний та моральний порядок. Згідно 

зі структурно-функціональним поглядом на ґендерну нерівність, ґендерні ролі є 

компліментарними: жінки відповідають за домашню сферу, а чоловіки 
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забезпечують сім’ю всім необхідним. Таким чином, розподіл ґендерних ролей 

сприяє підтримці соціального порядку. 

Очікується, що жінки повинні виховувати молодь та наступне покоління, 

а якщо їм услід за чоловіками дозволять долучатися до публічної сфери, 

станеться порушення суспільного процесу. Суспільство може навіть стати на 

шлях вимирання, якщо його молодь не засвоїть належних суспільних норм та 

цінностей – відхилення досягнуть піку, вникне хаос, а мир, стабільність та 

розвиток зникнуть наче міраж. Гарантією дотримання цієї функції є неявне 

сприяння фемінізації бідності. 

Таким чином, відстоювання функціоналістських поглядів на фемінізацію 

бідності має своє суспільне значення та сприяє її відтворенню. Зокрема це 

робить жінок покірними, залежними і слухняними, а також підтримує 

домінування чоловіків та консервує наявні патріархальні структури як в Нігерії, 

так і в Україні, не даючи жінкам досягти повної свободи та незалежності. 

Ця теорія надмірно акцентує конформізм та позитивні сторони 

суспільства. Функціоналістів нерідко критикують за неуважність до повстань та 

інших видів протестної соціальної активності. Вони не беруть до уваги той 

факт, що мир нерідко встановлюється за наслідками насильства та революції. 

Феміністичні теорії наполягають, що функціоналізм ігнорує пригнічення жінок 

всередині родинних структур та не звертає уваги на те, як жінки страждають від 

розподілу праці в сім’ї [Oakley A., 1972]. 

Дана теорія не дає переконливих пояснень для досліджуваної проблеми, 

оскільки вона не пояснює, чому чоловіки біднішають займаючи домінуюче 

положення, в той час як жінки стають бідними активно відтворюючи наявну 

систему, де вони підпорядковуються чоловікам. Звісно, що не всі жінки є 

бідними, але більшість багатих жінок усе-одно виконують свої домашні ролі, 

котрі нав’язують їм культура та суспільство. Вони вміють успішно поєднувати 

свої обов’язки та ролі в приватній та публічній сфері. Таким чином, навіть якщо 
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повністю усунути обставини, котрі роблять жінок більш вразливими до 

бідності, наявні суспільні зразки все-одно можуть існувати й надалі. 

Марксистська теорія відштовхується від припущення, що задля 

виживання людина має виробляти їжу та матеріальні об’єкти, вступаючи при 

цьому в суспільні відносини з іншими людьми. З марксистської точки зору, в 

капіталістичному суспільстві бідність можна розуміти виключно як системну 

нерівність, зумовлену капіталістичною економікою. Багатства концентруються 

в руках меншості. Робочу силу мотивує до праці здобуття мінімальної 

винагороди. У вкрай конкурентному середовищі робітники вступають в 

особисту і групову конкуренцію за доходи. За Марксом, в капіталістичному 

суспільстві ті, хто володіє засобами виробництва, мають контроль над 

владними установами, культурними символами, трудовою діяльністю та стилем 

життя інших людей. Таким чином, в усіх суспільствах базове напруження або 

конфлікт розгортається між тими хто має і тими, хто не має власності, між 

буржуазією та пролетаріатом. Ті, хто має контроль над засобами виробництва 

мають і владу, вони можуть маніпулювати культурними символами, 

створювати ідеології, виправдовувати своє панування і привілеї, спростовуючи 

зазіхання з боку бідних людей. 

Дана теорія має багатий досвід пояснення причин існування бідності. 

Вона розкриває, яким чином культурні символи та ідеології створюються та 

використовуються тими, хто має владу, котра, як засвідчує тема даного 

дослідження, переважно належить чоловікам. Ці культурні символи та ідеології 

існують під виглядом приписів та заборон, котрі зазвичай шкодять жінкам та 

надають привілеї чоловікам, тим самим ведучи до фемінізації бідності. 

Хоча деякі ґендерні ролі радше успадковані із суспільств мисливців-

збирачів (як-от дітонародження або здобуття їжі), прибічники теорій конфлікту 

вважають, що ці ролі підтримуються і сучасними суспільствами, оскільки 

панівні групи природним чином прагнуть зберегти свою владу і статус. 

Фридрих Енгельс [Friedrich Engels, 1977 [1884] ] вивчав сімейну структуру та 
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ґендерні ролі з марксистської точки зору. Він стверджував, що той самий тип 

відносин, котрий присутній у трудових стосунках між власником та найманим 

робітником, має місце також і в окремих домогосподарствах, де роль робітників 

грають жінки. Це було пов’язано з тим, що жінки отримували доступ до грошей 

лише через чоловіків. Маркс та Енгельс визнавали ґендерну нерівність, але 

бачили вирішення даної проблеми у подоланні нерівності як такої, а ґендерна 

рівність мала з’явитися вже із нового, кращого суспільства.  

Якщо застосувати дану теорію безпосередньо до теми дослідження, то 

жінки, по-перше, щоби вижити, мають виробляти їжу. Завдяки цьому вони 

вступатимуть у суспільні відносини з іншими членами суспільства. Ці 

відносини з марксистської точки зору завжди є експлуататорськими, де робочу 

силу віддано на милість її покупця. По-друге, в капіталістичних країнах 

фемінізацію бідності можна тлумачити в термінах капіталістичної економіки. 

Цій системі властива приватна власність на засоби виробництва, накопичення 

капіталу, зумовлені приватними рішеннями інвестиції, наймана праця та 

зумовлений ринковою конкуренцією розподіл цін, товарів та благ. У зв’язку з 

накладеними на них домашніми обов’язками, жінки мають менше шансів стати 

повноцінними учасницями та ключовими інтересантками ринкової економіки. 

Як в Нігерії, так і в Україні, вони мають у власності близько 5% землі, котра є 

важливим ресурсом капіталістичного суспільства. Капіталізм не бере до уваги 

неоплачувану домашню працю жінок і не створює їм можливостей для виходу 

із властивої їм бідності, на відміну від комуністичної системи, що існувала, 

наприклад, в Україні. По-третє, «спеціальна робота», котру виконують жінки, 

як-то домашні справи, догляд за старими та хворими, за дітьми, секретарська, 

виховна робота та ін., де потребується багато терпіння, дбайливості та енергії, є 

чимось «самозрозумілим» і внаслідок цього малооплачуваним або 

безкоштовним. Чоловіки використовують свій доступ до влади, щоб їхня 

власна «спеціалізована праця» виглядала більш важливою та складною з точки 

зору її фізичних та розумових нормативів, а отже, і вартою кращої оплати. Це 
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роками підбивало жінок займатися працею, котра раніше вважалася виключно 

чоловічою, хоча і сьогодні жінки з тими ж навичками та результатами, що і 

чоловіки, отримують нижчу за них зарплатню. Знову ж таки, оскільки раніше 

чоловіки повністю утримували публічну сферу, вони наразі складають 

абсолютну більшість серед власників засобів виробництва, завдяки чому 

контролюють владу та культурну сферу, а також задають очікування, обов’язки 

та позиції для жінок. Вони контролюють їхню трудову діяльність та їхні стилі 

життя. Це дає жінкам підстави для боротьби за свою свободу, емансипацію та 

рівність через активізм, протести, вимоги та заклики до ґендерно чутливого 

законодавства. Завдяки тому, що влада (виконавча, судова та законодавча) та 

засоби виробництва (великі компанії, комерційні конгломерати та інших 

постачальників трудової зайнятості) переважно належить чоловікам, вони 

мають можливість маніпулювати культурними символами, створювати 

ідеології, виправдовувати свою владу та привілеї, не зважаючи на вимоги з 

боку жінок. 

Попри ці інтерпретації, дана теорія не дає прямого пояснення ґендерним 

аспектам бідності, тобто не розкриває, чому чоловіки експлуатують або 

підпорядковують собі жінок. Вона також не пропонує мирних способів 

вирішення ґендерних проблем. Феміністки переконані, що нерівність існує 

тому, що чоловіки пригнічують жінок не менше, ніж багаті пригнічують 

бідних. Нерівність існує тому, що людей переконують в її неодмінності, але 

якщо розвіяти дану ілюзію, то стане видно, що причина полягає в державі, 

котра підкоряє людей своїй владі. Для багатьох феміністок, марксизм, з його 

теорією суспільства, побаченого крізь призму класової експлуатації, є надто 

«редукціоністським», адже він звертає замало уваги на інші види утисків 

[Heather A. Brown, 2012]. [Batya Weinbaum, 1978] також стверджує, що 

марксизм є одночасно ґендерно нечутливим і сексистським. Вона розглядає 

«Капітал» Маркса з точки зору його сліпоти до розподілу праці за статевими та 
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віковими критеріями. Вона вважає, що в цьому полягає патріархальна складова 

марксизму. 

Феміністична теорія є продовженням фемінізму в теоретичному та 

філософському дискурсі. Вона прагне осягнути природу ґендерної нерівності. 

Феміністична теорія має завдання аналізувати нерівність між статями. Це сучасна 

соціологічна теорія, котра з’явилася, однак, вже при публікації есе Мері 

Волстонкрафт «На захист прав жінок», де аналізується положення жінок і 

чоловіків у суспільстві, щоб використати це знання для покращення життя жінок. 

Попри те, що пропонувалося багато підходів до пояснення жіночої 

бідності, дане дослідження спирається на феміністичний підхід, що фокусує 

увагу на ґендерних проблемах та соціальних втратах жінок. Дане дослідження 

концентрується на нерівності, котрої зазнають жінки порівняно з чоловіками, 

що робить їх більш вразливими до бідності [Round, 2007]. Ця нерівність є 

результатом культурних практик, що успадковуються від покоління до 

покоління, утискаючи жінок серед іншого через відповідне ставлення вдома, 

примусові ранні шлюби та відсів дівчат у ВНЗ. Відношення між розмахом 

ґендерної нерівності та рівнем бідності як її фіксують різні індекси, вказує на 

те, що розвиткові країни із високим рівнем ґендерної нерівності мають вищі 

показники бідності. 

Хоча всі феміністки прагнуть ґендерної рівності, всередині цієї теорії 

існує кілька підходів: ліберальний фемінізм, соціалістичний фемінізм, 

радикальний фемінізм, «двосистемний» фемінізм та ін., котрі ми розглянемо 

нижче. У феміністичній теорії існує чотири ключових перспективи для 

розгляду відмінностей між чоловіками й жінками. Ми скористаємся ними для 

аналізу проблеми фемінізації бідності у Нігерії та Україні. 

Ґендерні розбіжності: перспектива ґендерних розбіжностей вивчає, яким 

чином жіночі місце та досвід у соціальних ситуаціях відрізняються від 

чоловічих. Наприклад, культурні феміністки дивляться на різні цінності, 

пов’язані з жіноцтвом та фемінністю, як на причину того, чому чоловіки та 
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жінки сприймають соціальний світ по-різному. В Нігерії та Україні жінок 

сприймають як м’яких, слабких істот, або як матусь, внаслідок чого від них 

переважно очікується вміння зладнати з домашніми справами, «жіночими» 

заняттями та управлінськими обов’язками нижчої ланки. Зазвичай така робота є 

менш оплачуваною та менш престижною. Інші феміністські дослідниці 

переконані, що різницю в інституційно приписуваних жінкам і чоловікам ролях 

краще пояснювати ґендерними розбіжностями, включно зі статевим поділом 

праці у домогосподарствах. Екзистенційні та феноменологічні феміністки 

зосереджуються на тому, як у патріархальних суспільствах жінок 

маргіналізують та визначають як «інших». Жінки, таким чином, сприймаються 

як об’єкти і їм відмовляють у можливостях самореалізації. Це пояснює, чому у 

Нігерії жінки є суцільно підконтрольні чоловікам – під їхнім контролем 

знаходяться всі аспекти жіночого життя, включно з питаннями про їхню участь 

або неучасть в прибуткових заняттях та про допустимі для них види зайнятості. 

Соціальні очікування та стереотипи також заважають їм заявити про себе у 

політичній сфері. В Україні, що також є патріархальним суспільством, ключові 

рішення всередині сім’ї теж лежать на чоловіках, що формує серед українських 

жінок схильність виводити свою сім’ю з-під будь-якого можливого ризику. 

Жінок в обидвох країнах також явно та неявно маргіналізують на робочому 

місці: через занижену зарплатню та через скляну стелю. 

Ґендерна нерівність: теорії ґендерної нерівності визнають, що жіночі 

місце і досвід в суспільстві є не тільки іншими, але й нижчими за чоловічі. 

Ліберальні феміністки стверджують, що жінки мають однакові з чоловіками 

здібності до винесення моральних суджень та до суспільної участі, але їхні 

можливості виражати та практикувати ці здібності історично утискали через 

патріархат та сексистські уявлення про розподіл праці. Жінок відтісняли у 

приватну домашню сферу, внаслідок чого позбавляли їх голосу в публічній 

сфері. Цей сценарій діє як у Нігерії, так і в Україні. Навіть після появи жінок у 

публічній сфері, від них все одно значно частіше очікують вирішення приватних 
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питань, виконання домашніх повинностей та обов’язків по вихованню дітей. Ці 

домашні обов’язки виснажують їх та погіршують їхню продуктивність на 

робочому місці, показуючи їх менш компетентними, ніж чоловіки. Ліберальні 

феміністки зазначають, що сім’я – це місце відтворення ґендерної нерівності і що 

жінки, на відміну від чоловіків, не виграють від укладання шлюбу. Це доволі 

очевидно для тих суспільств, що ми вивчаємо. Згідно з ліберальними 

феміністками, статевий розподіл праці як в публічній, так і приватній сфері 

необхідно трансформувати, щоб жінки могли досягти рівності. 

Ґендерне пригнічення: Теорії ґендерного пригнічення йдуть далі за 

теорії розбіжностей або нерівностей між статями, стверджуючи, що жінки є не 

просто іншими або нерівними порівняно з чоловіками, але вони ще й активно 

пригнічуються, підкорюються і навіть кривдяться чоловіками. Ключовою 

змінною у двох основних теоріях ґендерного пригнічення є влада. Йдеться про 

психоаналітичний фемінізм та радикальний фемінізм. Психоаналітичні 

феміністки намагаються пояснити відносини влади між чоловіками й жінками, 

переосмисливши фройдистські уявлення про підсвідомі та несвідомі людські 

емоції та дитячий досвід. Їм здається, що обрахунки свідомості не можуть 

вичерпно пояснити появу та відтворення патріархату та пов’язані з ним 

складнощі жіночого життя. Вони стверджують, що ґендер не є біологічним 

явищем, він базується на психо-сексуальному розвитку людини, і що стать та 

ґендер – це різні поняття. Радикальні феміністки наполягають, що бути жінкою 

само по собі гарна річ, але так не вважають у патріархальних суспільствах, де 

жінок пригнічують, а їхню (переважно домашню) працю зазвичай ніхто не 

оплачує. Зайнятість у публічній сфері, котру відводять жінкам, зазвичай є 

низькооплачуваною, як робота секретарки, обслуги, вчительки, няні, касирки і 

т. д., що робить жінок вразливішими до бідності. Радикальні феміністки 

вважають, що фізичне насильство є основою патріархату, а водночас і засобом 

поневолення, що актуально для обох досліджуваних країн, але, на їхню думку, 

патріархат можна перемогти, якщо жінки усвідомлять (через навчання, 
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культуру й просвіту) свою власну цінність і силу, створять між собою 

сестринство довіри (через громадські організації та волонтерські рухи), почнуть 

серйозно протидіяти пригніченню (виборюючи та відстоюючи свої права 

замість того, щоб миритися зі своєю долею) та сформують автономні жіночі 

мережі в приватній та публічній сфері. 

Структурне пригнічення: теорії структурного пригнічення 

стверджують, що утискання жінок є наслідком капіталізму, патріархату й 

расизму. Соціалістичний фемінізм погоджується з Карлом Марксом і 

Фридрихом Енгельсом, що експлуатація робітничого класу є наслідком 

капіталістичного способу виробництва, але вони відносять експлуатацію не 

лише до класу, але і до ґендеру. Жінок експлуатують в домашніх 

господарствах, оскільки на їхніх плечах лежить більшість хатніх клопотів, і 

вони на цьому не заробляють ані грошей, ані престижу. На робочих місцях їх 

також експлуатують, виплачуючи нижчі, ніж чоловікам, зарплати, особливо в 

приватному секторі. Низькооплачувану зайнятість надалі таврують як роботу 

для жінок або як жіночі професії. «Інтерсекційні» феміністки намагаються 

пояснити утиски та нерівності через цілу низку змінних, як-то класові, ґендерні, 

расові, етнічні та вікові. Вони роблять важливе припущення про те, що не всі 

жінки зазнають однакових утисків. Наприклад, білі та чорні жінки стикаються з 

різними формами дискримінації на робочому місці. Так, різні групи жінок 

починають дивитись на світ крізь властиву їм призму «гетерогенних 

спільностей». В контексті даного дослідження, як в Нігерії, так і в Україні, 

мешканки провінції та міст стикаються з різними обсягами бідності і труднощів 

та мають різний рівень доступу до таких суспільних благ я медицина, освіта і 

праця. Очевидно, що в обидвох країнах міські мешканки мають кращі життєві 

шанси. Жінки з вищою освітою та відповідною зайнятістю також мають кращі 

життєві шанси, ніж неосвічені або малоосвічені жінки. Старші жінки, особливо 

вдови, розлучені або самотні матері, дивляться на світ крізь спільну для них 
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призму високих шансів на депривацію й бідність, на відміну від молодих і 

одружених жінок. 

Врешті, попри всі розбіжності в поглядах, феміністки поділяють деякі 

ключові уявлення й підходи до досягнення ґендерної рівності. Це, зокрема, 

принцип елімінування ґендерної стратифікації, впевненість в можливості досягти 

рівності, віра в потребу розширити сферу індивідуального вибору, припинити 

сексуальне насильство і відстояти сексуальну свободу. Це особливо актуально для 

Нігерії, де більшість жінок є багатодітними, нерідко усупереч власній волі, лише 

завдяки тому, що від них цього вимагають культурні норми або чоловіки. 

Феміністичні вчені пов’язують структурний базис жіночої бідності з 

пануванням чоловіків та ґендерною системою, котра історично девальвувала 

«жіночу працю», в тому числі працю в сфері обслуговування. 

Критики стверджують, що тут забагато уваги надається негативним 

аспектам суспільства, і що феміністки подекуди ігнорують сучасні соціальні 

зміни. Критики наполягають, що феміністки зображають жінок як «пасивних» 

жертв, наче вони неспроможні протидіяти дискримінації. Ті ж самі критики 

впевнені, що увага феміністок до окремих груп веде до ігнорування жінок із 

інших культур та народів (чорний фемінізм). З соціологічної точки зору, фемінізм 

– це структуралістська (ієрархічна) теорія. Соціологи-постмодерністи 

стверджують, що з часів модерну суспільство «фрагментувалося» і більше не 

може пояснюватися крізь строгі правила та структури. Натомість, постмодерністи 

відстоюють теорію низової соціальної активності [Trueman, N.D]. 

Ця теорія корелює із темою цієї дисертації, оскільки пояснює як чоловіки 

експлуатують жінок крізь неоплачувану домашню працю, недооплачувану 

трудову зайнятість в приватному секторі, позначення менш престижної та менш 

прибуткової роботи поняттям «жіночих професій» та виключення їх із 

середовища, котре дає шанси на успіх у політиці, внаслідок чого жінки бідніють 

та позбавляються можливостей на гідне життя. Феміністки стверджують, що для 

емансипації жінок необхідно усвідомити й змінити наявні владні структури. 
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1.3. Фемінізація бідності в соціологічних теоріях мікро-рівня 

Теорії агентності фокусуються на здатності індивідів діяти незалежно і 

робити свій власний вільний вибір. Інтеракціонізм є теоретичним підходом, що 

пояснює соціальні процеси (такі як кооперація, конфлікт, формування 

ідентичності, нерівність) як результат людської взаємодії. Згідно з [Goffman, 

1959], в ході взаємодії індивіди намагаються взяти під контроль поведінку 

інших її учасників, щоб отримати необхідну інформацію та контролювати 

сприйняття іншими власного образу. Соціальна взаємодія це комунікація 

обличчям до обличчя, що включає дії, реакції та взаємні адаптації між двома 

або більше людьми. Інтеракціонізм використовується в даному дослідженні 

тому, що пояснює повсякденні взаємодії між чоловіками й жінками та 

розкриває, як зчитані ними смисли впливають на них. 

Символічний інтеракціонізм фокусується на мікро-взаємодіях між 

індивідами. На відміну від функціоналістської теорії, що робить наголос 

суспільних структурах та нав’язаних соціальною системою ролях, котрі 

виконуються індивідами так, наче вони розігрують сценарій, де містяться чіткі 

вказівки щодо їхньої поведінки, інтеракціоністи стверджують, що часто ролі є 

незрозумілими, неоднозначними й нечіткими. Таким чином, ролі, як і смисли та 

визначення конкретних ситуацій, обговорюються в ході взаємодії. Ця теорія 

відштовхується від припущення, що дія є осмисленою для тих, хто в неї 

залучений, і тому розуміння дії потребує, щоб актори інтерпретували власну 

діяльність [Haralambos et al 1980:9]. З цієї причини багато інтеракціоністів 

роблять наголос на ідеї «Я». Вони стверджують, що індивіди створюють 

уявлення про себе або образ себе, котрий чинить значний вплив на їхні дії. 

Звідси бере витоки поняття дзеркального «Я» [Charles Cooley, 1902]. Актор 

схильний діяти крізь призму уявлень про себе самого. Своєю теорією Кулі 

стверджував, що сприйняття індивідом себе самого або самої переважно 

відштовхується від того, як на нього чи неї дивиться суспільство. Індивід, 

таким чином, бачить себе очами суспільства. В ґендерному контексті, індивід 
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розглядає себе як чоловіка або як жінку в залежності від того, що саме 

приписує йому чи їй суспільство. Таким чином, коли люди виконують завдання 

або дотримуються якостей, котрі приписують їм ґендерні ролі, вони радше 

реалізують певний ґендер, ніж являються його носіями [West and Zimmerman, 

1987]. 

В контексті даного дослідження зазначимо, що ролі жінки «часто» є 

незрозумілими, і вони спливають як предмет обговорення серед акторів, котрі її 

оточують. Вдома це її чоловік, діти й родичі (особливо старі, хворі та психічно 

й фізично обмежені люди); на роботі це її керівники й колеги, залежно від 

специфіки її роботи; її ролі також можна тлумачити в залежності від її раси та 

країни походження (з першого, другого чи третього світу). Зважаючи на 

причини бідності в Україні та Нігерії, ці ролі можна розуміти крізь призму 

жіночого «покликання» до домашньої праці, котра має бути на першому місці, 

тоді як публічна сфера – на другому. Внаслідок цього в культурі, політиці й 

економіці домінують чоловіки. 

Таким чином, з цієї теорії слідує, що бідність та вразливість до бідності 

залежить від процесів взаємодії між людьми. Комусь відводиться бідність або 

високі шанси на збідніння, в залежності від того, як ця жінка сама дивиться на 

себе і як на неї дивляться люди навколо. Приписувані їй якості (слабка, 

тендітна, домашня, залежна і т. д.) зчитуються нею семою та іншими й робить її 

бідною або більш податливою до збідніння. В контексті фемінізації бідності, 

уявлення жінки про саму себе зчитуються чоловіками, з якими вона взаємодіє, 

підбиваючи їх ставитися до неї як до нерівної собі. Смисли, що стоять за з 

жіночими якостями, роблять жінок бідними та вразливішими до бідності, хоча 

самі якості, що збіднюють їх, не є чітко визначеними. 

Дана теорія розглядає досліджувану тему з близької відстані, 

акцентуючи, як локальні ситуації чинять структурний вплив на фемінізацію 

бідності. 
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1.4. Теорії агентності-структури як методологічна рамка дослідження 

фемінізації бідності 

Ці теорії пояснюють, як формується людська поведінка, не даючи переваги 

ані структурі, ані агентності. Вони тлумачать індивідуальні дії через свободу 

вибору, котрий, разом з тим, обмежується соціальними структурами. Вони 

розглядають структуру й агентність як компліментарні сили. Структура визначає 

людську поведінку, але люди мають спроможність змінювати соціальні структури, 

в яких вони живуть. 

Реалістська соціальна теорія: морфогенетичний підхід (теорія 

структури, культури й агентності) Маргарет Арчер розглядає культуру, 

соціальну структуру й агентність у їх взаємозв’язку, а не через редукцію або 

поглинання. Вона пропонує перспективу аналітичного дуалізму. «В своїй концепції 

суспільства вона абсолютно чітко доводить, що структуру й агентність слід 

розглядати окремо – не змішуючи їх і не зводячи одне до іншого» [Lilli Zeuner, 

1999]. Визнаючи взаємозв’язок між структурою та агентністю (без людей не було б 

і структур), вона стверджує, що вони діють на різних проміжках часу. В будь-який 

конкретний момент заздалегідь усталені структури створюють обов’язки та 

можливості для агентів, чиї взаємодії породжують свідомі й непередбачувані 

наслідки, котрі ведуть до розвитку, відтворення або трансформації початкових 

структур. У підсумку перетворена структура пропонує аналогічний контекст дії для 

майбутніх агентів. Подібно до того, як попередньо усталена структура теж була 

наслідком структурного розвитку, зумовленого діями попередніх агентів. Хоча 

структура й агентність є взаємопов’язаними, Арчер стверджує, що існує можливість 

аналітично розвести їх. Відмежувавши структурні та/або культурні чинники, що 

задають контекст дії для агентів, з’являється можливість вивчати, як ці чинники 

формують подальші взаємодії агентів і як їхні інтеракції своєю чергою відтворюють 

або трансформують початковий контекст. Арчер називає це морфогенетичними 

наслідками. Арчер стверджує, що цей крок дає можливість емпірично дослідити, як 
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структурні та агентні явища взаємопов’язані в часі, замість простої теоретичної 

констатації їхньої взаємозалежності [M. Archer, 1995]. 

Її методологічний погляд на аналітичний дуалізм вказує на необхідність 

вивчати взаємозв’язок між двома рівнями, не змішуючи їх, тобто вона закликає до 

«незмішаного» теоретизування. Воно спрацьовує як у випадку взаємозв’язку між 

структурою та агентністю, так і у випадку між культурою та агентністю. Принципи 

емерджентності та аналітичного дуалізму дали Арчер можливість розвинути 

морфогенетичний підхід до вивчення структури й культури. Морфогенез має 

циклічний характер та складається з трьох етапів: 1) структурного й культурного 

обумовлення; 2) соціальної та соціокультурної взаємодії; і 3) соціальної та 

культурної перебудови [Lilli Zeuner, 1999]. 

Використання даної теорії в контексті теми цього дослідження дає зрозуміти 

процес фемінізації бідності як такий, що не лише зумовлюється структурами 

досліджуваних суспільств, людською діяльністю чи їх поєднанням, а як зумовлений 

ними водночас у їхньому впливі на порядок та з урахуванням третього чинника – 

культури. Кожен із факторів діє окремо і не зводиться до інших, але всі вони є 

взаємозалежними. Відштовхуючись від цієї теорії можна вивчати, як саме 

структури й культури визначають діяльність, котра веде до фемінізації бідності, і як 

влив кожного з чинників веде до її перетворення. Наприклад, змінити традиції та 

закони, що позбавляють жінок права на спадок (у Нігерії), та подолати ґендерні 

стереотипи й упередження можуть лише конкретні люди через свідому відмову від 

дотримання норм, що сприяють жіночій бідності, а ці люди, своєю чергою, мають 

спершу змінити власні орієнтації й настанови, на що впивають структурні й 

культурні чинники, такі як обговорення у мас-медіа, релігійних інституціях, на 

політичних мітингах тощо. Щоб змінити суспільство та скоротити фемінізацію 

бідності й ґендерну нерівність, необхідно змінити усі три складові: структуру, 

культуру й акторів. 

Теорія структурації Ентоні Ґіденса розглядає створення та відтворення 

соціальних систем, що ґрунтується на аналізі як структур, так і агентів не надаючи 
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переваги жодній з них. Це прогресивна спроба вийти за межі дуалізму структури й 

агентності. Дана теорія відстоює ідею «дуальності структури» – де соціальна 

структура є водночас і посередником і результатом соціальної дії, а агенти й 

структури взаємно визначають одне одного, маючи «рівний онтологічний статус». 

Дана теорія, запропонована Ентоні Ґіденсом у його книзі «Вибудовування 

суспільства: нарис теорії структурації» (1984), дає обґрунтоване пояснення 

фемінізації бідності, оскільки бере до уваги як структурні, так і діяльнісні чинники, 

що її обумовлюють. 

Ентоні Ґіденс використовує термін «структурація» для позначення 

взаємозалежності людської агентності та соціальної структури, не віддаючи 

першість жодній із них, а ґрунтуючись на синтезі структурно-діяльнісних ефектів, 

відомих як «дуальність структури». Замість того, щоб описувати людську здатність 

до дії як зумовлену потужними й стабільними суспільними структурами (як-то 

освітні, релігійні, політичні інститути або ринок праці та робочої сили) або ж як 

результат індивідуального волевиявлення (дія як проекція волі, вибору, міркувань), 

теорія структурації визнає взаємодію між смислами, нормами, цінностями та 

владою, виявляючи динамічний взаємозв’язок між цими різними аспектами 

суспільного життя [Beverley Jibbs, 2013]. Ґіденс стверджує, що як на автономію 

індивіда впливають структури, так і вони самі підтримуються та коригуються за 

рахунок практичної діяльності. Простір, де актори стикаються зі структурами, 

іменується «структурацією». 

Таким чином, теорія структурації є спробою осмислити соціальну поведінку 

людей, поєднавши альтернативні погляди на структуру й агентність та мікро- і 

макро- перспективи. Досягається це за рахунок вивчення процесів, що мають місце 

на стику акторів та структур. Теорія структурації відстоює тезу про те, що 

соціальна дія не може бути повністю пояснена ані структурними, ані діяльнісними 

теоріями. Натомість, вона стверджує, що актори діють в контексті правил, що 

створюють соціальні структури, і лише завдяки акторам ці структури 

відтворюються. Як наслідок, соціальні структури не мають стабільності за межами 
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людської діяльності, оскільки вони конструюються соціально. І навпаки, завдяки 

рефлексивності, агенти впливають на соціальні структури, діючи усупереч 

обмеженням, що вони накладають на них. 

Дана теорія доводить, що як суспільні структури, так і людська діяльність 

мають вагу при функціонуванні суспільства, і дає ґрунтовні аргументи для кращого 

розуміння фемінізації бідності в Нігерії та Україні. Це цілком пояснює ті випадки, 

де діють потужні структурні чинники досліджуваної проблеми, але і самим жінкам 

також відводиться важлива роль у сприянні їй через слідування суспільним 

стереотипам, як-то вступ на спеціальності, котрі вважаються жіночими, пошук 

роботи в «жіночих» сферах, самотужки виконуючи свої материнські обв’язки та 

приймаючи статус-кво, за якого вони отримують занижену зарплатню та 

виконують більшу за свого партнера частину домашньої праці. 

Дана теорія аналізує фемінізацію бідності в Нігерії та Україні, зважаючи на 

той факт, що жіноча бідність існує водночас і як наслідок суспільної структури, і як 

результат діяльності самих жінок. Обидва суспільства мають структури (релігійні, 

освітні, політичні та інші), що роблять жінок податливими до бідності, хоча багато 

жінок стали на шлях боротьби проти бідності та виходу за її межу через важку 

працю, гнучкість та суспільну участь. Таким чином, ті, хто знаходиться в 

скрутному положенні власноруч підтримують бідність, адже підкорюються 

несприятливим нормам і цінностям, котрі шкодять їм самим, хоча суспільні 

структури не можуть існувати або відтворюватися без їхньої участі, оскільки жінки 

складають значну частину населення в кожній країні. 

Жінки представляють невелику кількість в політичному секторі обох 

суспільств, і, як наслідок, є неспроможними змінити ситуацію своєї групи, 

впровадивши більш ґендерно чутливе законодавство. Якщо жінки масово 

виступлять на підтримку інших жінок, їхні дії призведуть до зміни всієї ситуації. 

Багато жінок також радше шукатимуть гнучкі робочі графіки, часткову 

зайнятість або займатимуться своїми домашніми обов’язками; це у підсумку веде 

до низьких пенсій в похилому віці чи до складнощів із управлінням своїм 
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домогосподарством. В Нігерії, наприклад, культура підбиває жінок відмовлятися 

від володіння приватною власністю і навіть відмовляючись передавати її у спадок 

своїм дочкам, жінки нарікають і страждають від того факту, що наявна структура 

позбавляє їх спадщини. 

Як у Нігерії, так і в Україні, жінки вже не раз боролися за права і свободи, 

наприклад, за право голосу, і досягали бажаного результату. Вони завжди можуть 

об’єднатися через активізм та відстояти свої спільні інтереси. 

 З точки зору теорії структурації (котра стверджує, що структура й агентність 

є взаємообумовленими, і тому їх слід аналізувати спільно), фемінізація бідності в 

Нігерії та Україні існує через відсутність структурних можливостей, таких як: 

неґендеровані домашні та суспільні ролі, рівна оплата праці, рівна присутність 

жінок в політиці та на інших відповідальних позиціях, рівний доступ до освіти 

(особливо у випадку Нігерії), рівний розподіл домашніх обов’язків та ін., котрі 

визначають діяльність жінок. Агентність виражається як у їхніх діях та і в 

бездіяльності: прийняття соціальних стереотипів (вступаючи на спеціальності, що 

вважаються жіночими і пошук працевлаштування в «жіночих» професіях з метою 

дотримання своїх материнських обов’язків); покірне слідування тому, що вони 

мають робити й ким бути; їхнє небажання домовлятися про вищу зарплатню та 

перерозподіл домашніх обов’язків; дотримання статус-кво в плані занижених 

зарплат ти витрати більшого часу на домашні справи і так далі. Все це зміцнює 

патріархальні структури суспільства і виливається для них у постійну 

нестабільність. 

 Стереотипні ґендерні ролі та статуси, котрих жінки набувають в ході 

соціалізації, а отже, погоджуються на них, примушують їх грати другорядні ролі й 

виконувати низькооплачувану або неоплачувану роботу, що робить їх 

вразливішими до бідності. Звісно, жінки роки поспіль поступово змінювали своє 

положення завдяки революціям, активізму та особистим зусиллям в усіх сферах, що 

вивело їх на краще місце в суспільстві, ніж 50–100 років тому. Обидва чинники – 

структурний та діяльнісний – взаємодіючи впливають одне на одного. Тобто брак 
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можливостей зумовлює/скеровує вибір жінок, а їхній вибір підтримує та 

перетворює суспільні структури, і обидві сторони поступово змінюються 

відповідно до ситуації, що склалася з кожним із чинників. 

 Даний підхід тлумачить існування й відтворення підвищеної вразливості 

жінок до бідності краще за традиційні об’єктивістські теорії Еміля Дюркгайма чи 

Талкота Парсонса, котрі наголошували на позитивній ролі рівноваги й стабільності, 

чи теорію Карла Маркса, котрий зображав структури як те, що захищає та надає 

переваги панівній меншості, котра нічого не робить для задоволення потреб мас; 

але краще і за традиційні суб’єктивістські підходи, котрі стверджують, що індивіди 

мають здатність робити свій власний вільний вибір. Таким чином, соціальні 

структури (традиції, інститути, моральні правила, та загальноприйняті способи 

поведінки), котрі впливають на дії членів суспільства, розглядаються тут як 

продукти індивідуальних дій, котрі відтворюються або корегуються (коли люди 

ігнорують їх, заміняють їх, або відтворюють їх в інший спосіб). 

Обмеження цієї теорії полягають у тому, що вона зосереджена переважно на 

дискусії про онтологічну проблему агентності й структури, зазнаючи невдачі при 

емпіричних дослідженнях. Ґіденс не розробив і не запровадив програми 

емпіричного дослідження на підтримку своїм теоретичним ідеям, що він визнавав 

сам [Giddens 1983, 77]. Маргарет Арчер, не висловлюючи філософських заперечень, 

виступила проти його аналітичних засад: змішуючи структуру й агентність в 

нерозрізнений потік їх взаємного конструювання, подібні «змішані» підходи не 

залишають можливості для соціологічного вивчення відносного впливу кожного із 

цих аспектів [Archer 2010]. 

Попри свої вади, теорія структурації створює нове цікаве поле для 

інноваційних досліджень фемінізації бідності. Вона відкриває можливості для 

міждисциплінарного діалогу, допускаючи інклюзивний підхід до різних суспільних 

наук. Вона дає обґрунтовані пояснення фемінізації бідності, що враховує як 

структурні, так і діяльнісні чинники, що зумовлюють її. Краще розглядати дану 

проблему в такий спосіб, ніж дотримуватися думки, що за все відповідає структура 
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двох досліджуваних суспільств, оскільки включені в них люди є розумними і 

здатними обирати між різними діяльностями, покращуючи власну долю. 

Теоретична рамка існує не для того, щоб давати пояснення з єдиної обраної 

точки зору, а радше для того, щоб зробити їх більш корисними при формулюванні 

конкретних управлінських рішень. Серед усіх теорій, що ми розглянули в цій 

частині роботи, теорія структурації, як частина загальної соціологічної теорії, 

видається нам найбільш прийнятною. Вона найкраще розкриває причини високої 

вразливості жінок до бідності. 

 

Висновки до розділу 1 

Соціологічне визначення бідності спирається на показники якості життя. До 

їх числа входять критерії соціального виключення, дискримінації та добробуту. 

Серед них: брак доходів (коли рівень доходу є нижчим за державну межу бідності, 

що веде до неповноцінного харчування); базові потреби (недоступність ключових 

соціальних послуг, необхідних для попередження бідності); спроможності (бідність 

як відсутність ключових спроможностей для життєдіяльності); нестача шансів та 

вибору, що уможливлюють гідне життя та суспільну участь.  

В рамка цього дослідження, ми спиратимемся на соціологічне визначення 

бідності та фемінізації бідності, оскільки воно включає всі аспекти депривації 

жінок, беручи до уваги не лише потреби в їжі, одязі та житлі у їх грошовому 

еквіваленті, але і брак або відсутність життєвих можливостей та шансів. 

В цьому розділі для пояснення фемінізації бідності в Нігерії та Україні було 

використано шість теорій. Функціоналістська теорія, згідно з якою фемінізації 

бідності відтворюється тому, що має свою суспільну роль або функцію; марксизм, 

згідно з яким фемінізацію бідності слід тлумачити як прояв капіталізму, котрий 

зосереджує владу в руках чоловіків, чим призводить до експлуатації жінок; 

феміністична теорія, котра пояснює бідність жінок через ґендерні чинники, що 

надають привілеї чоловікам; символічний інтеракціонізм, котрий стверджує, що 

жіноча вразливість до бідності є результатом взаємодії між жінками та чоловіками 
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та смислів, що зчитуються в ході цієї взаємодії. Реалістська теорія, котра стверджує, 

що структура, культура та агентність складають різні рівні всередині соціальної 

реальності, кожен з яких має власні реальні каузальні емерджентні властивості і не 

зводиться до інших. Вона також наголошує, що соціальні структури впливають на 

людей та на культуру, а культура й люди впливають одне на одного і на структуру. 

І, насамкінець, теорія структурації, де фемінізація бідності пояснюється через 

висвітлення як структурних, так і діяльнісних чинників, що її зумовлюють. 

Проаналізувавши усі ці теорії, ми обрали теорію структурації Ентоні Ґіденса як 

ключову теоретичну рамку для свого дисертаційного дослідження. Ця теорія дає 

комплексне розуміння фемінізації бідності, беручи до уваги як структурні, так і 

діяльнісні фактори у їхньому взаємовпливі та відкритості до трансформації. Вона 

детально показує, як функціонує суспільство, підвищуючи вразливість жінок до 

бідності та саму їхню бідність. Вона найкраще пояснює взаємну залежність 

структур та людських дій, аналізуючи їх спільно. Фемінізація бідності в Нігерії та 

Україні існує через брак структурних можливостей суспільства – економічних 

(рівна оплата праці), релігійних, освітніх (неґендерована освіта в Україні та рівний 

доступ до освіти в Нігерії), політичних (рівна представленість жінок на політичних 

та управлінських позиціях), соціальних (неґендеровані домашні й суспільні ролі, 

рівний розподіл домашніх обов’язків та ін.) – що підвищують шанси жінок на 

бідність в ході дискримінації, ексклюзії та стереотипів, в той час як жінки також 

сприяють власній вразливості до бідності, підтримуючи ці структури і не кидаючи 

їм виклик через активізм, аби впровадити нові закони й практики на свою користь, і 

не намагаючись по-справжньому змінити ці структури через власний вибір, 

рішення й дії. Соціальні інститути та людські дії впливають одне на одного та 

поступово змінюють одне одного, звершуючи свій вклад у процес структурації. 

В цьому розділі було запропоновано теоретичну рамку для аналізу процесів 

фемінізації бідності та дано визначення фемінізації бідності у її функціональному, 

культурному та структурному аспектах. 



51 
 

 

РОЗДІЛ 2. Порівняльний аналіз фемінізації бідності в Нігерії та Україні 

 

2.1. Соціально-економічне підґрунтя фемінізації бідності 

Теза про те, що «жінки є біднішими за чоловіків» не так давно стала 

предметом дискусій одразу як дослідниці стали наводити конкретні випадки й 

оцінювати їхню правдоподібність. Якщо це актуально для більшості країн, що 

розвиваються, то загальна частка жіночих домогосподарств, чий дохід є нижчим 

за межу бідності, поступово змінюється відповідно із розвитком світу в бік 

ґендерної рівності. В цьому дослідженні нас цікавить, завдяки яким чинникам і 

якою мірою бідність в Нігерії та в Україні є фемінізованою. Зростання жіночої 

бідності, чи іншими словами – фемінізації бідності, є комплексною проблемою, 

що зумовлюється цілою низкою соціальних й економічних факторів, наприклад, 

структурою сім’ї, економічними трансформаціями або зміною державної 

політики. 

У світі більшість жінок стикається з перешкодами на шляху до розширення 

своїх економічних можливостей: їм бракує часу на додаткову зайнятість для 

необхідного примноження доходів; бракує доступу до банківських кредитів; крім 

того, вони звикли до традиційної «жіночої», тосбто низькооплачуваної праці. Ці 

перешкоди породжують відмінності у трудовому досвіді чоловіків та жінок, 

поглиблюючи жіночу бідність та відтворюючи порочне коло, котре поколіннями 

веде до збідніння жінок. Якщо вимірювати бідність населення за рівнем 

добробуту, то жінки, зазвичай, виявляються біднішими за чоловіків. Але бідність, 

як правило, вимірюють за доходами, і сьогодні, хоча розрив між статями в аспекті 

добробуту зменшується, він продовжує зростати в аспекті доходів. Хоча це 

остаточно не доведено, але поточні тренди свідчать, що частка жінок серед людей, 

котрі вважаються бідними з точки зору доходу, зростає не лише в індустріальних 

країнах, як-то Сполучені Штати, але і в країнах, що розвиваються [Mayra Buvinic, 

1998]. 
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В усьому світі бідність є однією із головних проблем державної політики і 

на різних проміжках часу та в різних частинах світу з нею борються за допомогою 

численних програм та кампаній. Уряди роблять це через різні стратегії 

економічного розвитку, створюючи робочі місця та гарантуючи базові суспільні 

послуги. Тим не менш, бідність лишається ключовою перешкодою для людського 

розвитку та економічного зростання. Наявна література свідчить, що показники 

бідності серед домогосподарств на чолі з жінками є вищими, ніж серед тих, котрі 

очолюють чоловіки. Беручи до уваги багатовимірний характер бідності, було 

встановлено, що, наприклад, у Кенії бідність зумовлюється нерівними 

економічними можливостями, дискримінацією на ринку праці та заниженим 

рівнем зарплат і соціальних виплат [Kiringai et al, 2006]. Це має прямий стосунок 

до досліджуваної проблематики. 

Як в Україні, так і в Нігерії, чоловіки переважають у сфері бізнесу, мають 

кращі кар’єрні можливості та контролюють засоби виробництва. З цією 

нерівністю боролися цілими десятиліттями, докладаючи багато зусиль, щоб із нею 

зладнати, та все ж вона продовжує існувати й надалі. В цьому дослідженні ми 

опишемо і порівняємо розмах фемінізації бідності в Нігерії та Україні та її вплив 

на самопочуття жінок. Хоча існують й інші чинники, що зумовлюють бідність, 

ґендер лишається важливою межею, котра відділяє «імущих» від «неімущих». В 

Нігерії бідність є наслідком капіталізму, культурних чинників та 

мікроекономічних рішень. 

Зниження бідності і до сьогодні лишається пріоритетним завданням для 

українського та нігерійського урядів. Проте реальний виклик складає саме 

фемінізація бідності. Якщо пом’якшити скрутне становище жіноцтва, що складає 

приблизно половину населення в обидвох країнах, це знизить водночас і дитячу 

бідність. Дискримінація жінок на ринку праці на сьогодні добре доведена. Роль 

цієї дискримінації можна знизити за допомогою урядової політики, що сприятиме 

перерозподілу благ та влади на користь індивідуальних, а не сімейних ініціатив. 

Якщо в Україні рівень безробіття серед чоловіків є дещо вищим, ніж серед жінок 
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(7% проти 6%), то жінки значно частіше за чоловіків припиняють свою 

економічну активність [Grushetsky and Kharchenko, 2009]. В Нігерії перед урядом 

стоять значно складніші завдання, оскільки ключовими чинниками фемінізації 

бідності там лишаються жіноча неписьменність, висока материнська смертність, 

низькі доходи та незабезпеченість [CBN and World Bank, 1999]. 

Дане дослідження має за мету проаналізувати це явище, здійснивши 

порівняння фемінізації бідності в Нігерії та в Україні. 

Чинники, що зумовлюють жіночу бідність 

Існує багато факторів, що впливають на жіночу бідність. Наприклад, така 

приватна проблема як розлучення, є чинником, що створює культуру бідності. Це 

дуже актуальна проблема в Україні, яка є країною з найвищим показником 

розлучень в Європі. За деними державної стужби статистики в Україні 

розлученням завершується кожен другий шлюб. «У 2009 році показник розлучень 

складав 46%. У 2011-2012 роках він зріс до 51% та 61% відповідно», – стверджує 

Федор Фомін, начальник відділу сімейної політики Департаменту сімейної, 

гендерної політики та протидії торгівлі людьми Міністерства соціальної політики 

України [UNDP, 2014]. Мірою зростання кількості розлучень, жінки очолюють все 

більше домогосподарств. Той факт, що їм доводиться займатися різного роду 

клопотами по утриманню родини, веде до їхнього економічного відставання. 

Додатковою проблемою для жінок є ґендерна дискримінація та субординація. 

Поняття фемінізації бідності допомогло унаочнити багатомірні соціальні та 

економічні чинники, що зумовлюють жіночу бідність, в тому числі неабиякий 

ґендерний розрив у зарплатні чоловіків та жінок. «Бідність завжди була 

ґендерованим явищем: завдяки історичним даним ми маємо досить повну картину 

того, як жінки протягом останніх ста років зазнавали депривації» [Glendinning and 

Millar, 1991 in Ruspini, 1998]. Інші дослідження [e.g. Scheiwe, 1994; Ruspini, 2000 in 

Ruspini, 1998] показують, що досвід бідності у жінок є зовсім іншим, ніж у 

чоловіків: структурні причини жіночої бідності знаходяться на перетині їхньої 

несамостійності, соціальної виключеності та поточних суспільних перетворень, 
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що мають місце всередині трьох ресурсних систем: сім’ї, ринку праці та системи 

соціальної допомоги. Ці причини укорінені в приватній домашній сфері, де 

контроль над ресурсами переважно належить чоловікам, в той час як тягар 

сімейної бідності переважно лежить на жінках. Важливу роль грає гендерний 

поділ праці, котрий здебільшого відводить жінкам непомітну й неоплачувану 

роботу, виштовхуючи їх на другі позиції на ринку праці. Їхнє життя все ще 

обумовлено сімейними обов’язками, за котрі жінок зазвичай вважають 

відповідальними. Ці обов’язки формують жіночі трудові звички, схильність до 

певних видів зайнятості, уявлення про припустимий рівень доходів та соціальних 

гарантій. Вкладаючи багато зусиль у неоплачувану роботу, жінки зменшують свої 

можливості в сфері прибуткової зайнятості та підвищують ризики бідності [Daly, 

1992 in Ruspini, 1998]. Таким чином, розрив у зарплатні між статями є прямим 

наслідком зобов’язань, що беруть на себе жінки. Стабільність жіночого доходу 

протягом життя, ймовірно, також залежить від їхньої економічної самостійності: 

«чим більш вони залежні, тим більше вони втрачають доходів у випадку втрати 

своїх чоловіків через смерть або (що трапляється все частіше) розлучення» 

[Sorensen and McLanahan, 1987 in Ruspini, 1998]. 

За словами Памели Ебот [Pamela Abbott et al 2006], у третьому світі жінки у 

багатьох аспектах почуваються значно гірше за чоловіків – вони мають менше 

влади, менше авторитету, виконують більше роботи за менші гроші і несуть 

більшу, ніж чоловіки, відповідальність. Вони також більш вразливі до 

екстремальних форм експлуатації, наприклад, в сфері секс-туризму. 

Нігерійські жінки, як і жінки в інших частинах Африки, зазвичай виконують 

багато материнських та кулінарних обов’язків, і через це стають схильними до 

безоплатної домашньої праці. Це веде до негативних наслідків, оскільки менш 

ризикова діяльність – це, зазвичай, та, що приносить менше грошей. Обмеження 

фізичної мобільності для багатьох жінок, що задіяні у цій сфері, також 

перешкоджає пошуку інформації щодо покращення їхніх економічних 

перспектив. У Нігерії фемінізація бідності стала значною проблемою. За даними 
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[CBN and the World Bank, 1999], нігерійські жінки є більш залежними, оскільки 

зазнають утисків з точки зору прийняття рішень, зайнятості, економічних 

можливостей та кредитування. Вони страждають від високих показників 

неписьменності, материнської смертності та бідності. Статистика свідчить, що 

70% бідних жителів Нігерії складають жінки [Adepoju, 2001]. Це свідчить, що 

більшість нігерійок приречені на гірші харчування, освіту, медицину, доступ до 

грошей тощо. Ця ситуація неодмінно спричиняє серйозний вплив на розвиток 

країни, оскільки жінки відіграють центральну роль у моральному, емоційному, 

психологічному, духовному, інтелектуальному й соціальному формуванні 

молодого покоління. 

За словами Аліси Толстокорової [Tolstokorova, 2009], після розпаду СРСР в 

Україні почалися масштабні трансформації, котрі супроводжувалися зміною 

ставлення до ролі й статусу жінок у суспільстві та демократизацією ґендерних 

відносин в усіх сферах життя. Загальновизнано, що за соціалістичної доби жінкам 

було гарантовано більшість основних соціальних благ, в той час як подальший 

період переходу від державного соціалізму до ринкового капіталізму справив 

негативний вплив на місце жінок у пострадянських країнах, оскільки він 

позначався фемінізацією бідності, зростанням насильства та торгівлі жінками, 

скороченням їхньої присутності на ринку праці та в сфері прийняття рішень, а 

також руйнацією системи соціальних гарантій [ILO, 2003; UNICEF, 1999;WB, 

2002 in Tolstokorova, 2009]. Хоча зростання бідності, безробіття і розпад системи 

соціальних гарантій торкнулися обидвох статей, жінки постраждали більше, через 

свої репродуктивні функції та сімейні обов’язки. 

Згідно з [UNDP, SIDA, 2003; 47 cited in Tolstokorova, 2009], проблема 

фемінізації бідності в Україні набирає обертів внаслідок зростання кількості 

очолюваних жінками неповних сімей, обумовленого збільшенням випадків 

розлучень та позашлюбного материнства. Поява дітей у сім’ї підвищує шанси на 

бідність, особливо якщо йдеться про мати-одиначку, і тим самим піддає 

материнство економічним ризикам. Одинокі та багатодітні матері стикаються з 
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більшими ризиками бідності не лише через свої слабкі позиції на ринку праці та 

скрутними умовами життя, але і тому, що вони несуть на собі основний тягар 

піклування про дітей. Таким чином, найвищі показники бідності спостерігаються 

серед наступних груп: самотні жінки з маленькими дітьми, особливо з дітьми з 

психічними вадами – 70% таких домогосподарств очолюються матерями-

одиначками; сім’ї, де жінки доглядають за літніми членами родини – 90% таких 

сімей очолюються жінками; багатодітні сім’ї – 80% із них очолюються жінками. 

У 2008 році на українську економіку накотилась чергова криза. Ця 

економічна криза була логічним наслідком економічної та соціальної політики, 

котра створювала дисбаланс у економічній системі. Хоча економічний спад 

вдарив по всій економіці, його наслідки знаною мірою вилилися у дискримінацію 

жінок на ринку праці. Дискримінація була зумовлена урядовою політикою, що 

впроваджувалася з наміром перерозподілити ресурси в економіці країни. Хоча 

країна все ще відновлюється від цього періоду, на ринку праці все ще домінують 

чоловіки [Population of Ukraine, 2007]. «Має місце спад жіночої участі, оскільки 

жінок витіснили з ринку праці. Хоча безробіття серед чоловіків є вищим, ніж 

серед жінок, відмова від економічної активності більш властива саме жінкам. За 

даними звіту державної служби статистики 2007 року, участь жінок на ринку 

праці складає 50%, в той час як участь чоловіків – 70%. Частка незайнятих жінок є 

вищою, ніж серед чоловіків, і складає 54% [Strychak & Martyn in Grushetsky & 

Kharchenko, 2009]. Має місце також і невідповідність між зарплатами жінок та 

чоловіків. Якщо середній рівень освіти серед жінок є вищим, ніж у чоловіків, їхні 

зарплати й оклади складають лише 69% від чоловічих. Існує також і професійна 

сегрегація, коли частка чоловіків серед найманих робітників та підприємців є 

вищою за жіночу. 

У визначенні суспільної ролі жінок велику вагу має законодавство. Ширша 

представленість жінок на управлінських позиціях свідчить, що провадиться 

сприятлива політика, що не допускає ґендерної дискримінації [World Development 

Report, 2001]. Хоча жінки в Україні мають ширше представництво, ніж у Нігерії, 
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воно все ж лишається значно нижчим, ніж у розвинутих країнах, де діє строге 

ґендерне законодавство. Жінки складають близько 8% серед парламентарів, хоча 

населення вважає, що чоловіки загалом є кращими політиками, ніж жінки 

[Grushetsky& Kharchenko, 2009]. В наступній частині дослідження ми розглянемо, 

яким впродовж останніх років був рівень бідності в Нігерії та Україні. 

Хоча фемінізація бідності в цих кранах має багато відмінностей, ми можемо 

виокремити низку схожих рис. Жіноча бідність зумовлена тим, що жінки зазнають 

утисків у суспільстві, на робочому місці, в навчанні та на управлінських посадах. 

Ця дискримінація робить їх слабшими при конкуренції з чоловіками за ресурси, 

котрі можуть покращити їхній рівень життя та загальний добробут. 

Фемінізація бідності у Нігерії 

Нігерія найбільша країна Африки з понад 177 млн жителів, чисельність яких 

за 2014 рік зросла на 2,47% [Index Mundi, 2014]. Серед них близько 82 млн жінок. 

Є суперечність у тому, що попри великі природні й людські ресурси Нігерії, 

більшість тамтешніх жінок продовжують жити в бідності. Структура нігерійської 

держави створює широке підґрунтя для нерівності, від якої найбільше страждають 

жінки. Однією з таких структур є патріархат, що пронизує всі сторони жіночого 

життя. Згідно з [Gender in Nigeria, 2012], Нігерія посідає 118 місце із 134 країн в 

Індексі ґендерної нерівності. 

До 1970-х років економіка Нігерії мала переважно сільськогосподарську 

орієнтацію. Але в 1980-х роках, внаслідок зростання цін на нафту, основним 

джерелом економічного росту став експорт сировини. Маючи наразі третю за 

розміром економіку Африки, Нігерія залишається багатою країною з бідним 

населенням. Значній частині населення бракує доступу до медицини, житла, та 

оплачуваної роботи. Нігерійські жінки страждають найбільше, оскільки їх 

дискримінують з точки зору трудових можливостей, кредитування та при 

прийняття політичних рішень [Nigeria, 2004]. Хоча це має місце в більшості 

африканських країн, в даному дослідженні ми вивчаємо причини поширеності 

цього явища саме в Нігерії, спираючи наші висновки на наявну статистику. Бідні 
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нігерійці живуть за встановленою державою межею бідності, маючи обмежений 

доступ до освіти, харчів, нормального лікування та суспільних послуг [NBS, 

2005]. Як і в більшості країн, що розвиваються, серед «білих комірців» домінують 

чоловіки, а серед високопосадовців жінки взагалі майже не представлені. 

Більшості жінок залишається виконувати домашні обов’язки – матерів, господинь 

та піклувальниць. Більша частина роботи по приготуванню їжі лежить на жінках, 

котрі переважають у секторі неформальної занятості як на селі, так і в містах, хоча 

лише 20% із них володіють своїми земельними ділянками, лише 10% мають 

доступ до сільськогосподарських виробничих ресурсів і тільки 5% мають 

можливість отримати кредит для покращення і збільшення продуктивності свого 

підприємства. 

Фемінізація бідності в Нігерії має багато вимірів і, так чи інакше, торкається 

більшості жінок: через низькі доходи, недоїдання, брак освіти та навичок, низький 

соціальний статус. 82 млн нігерійок мають значно гірші життєві шанси, ніж 

чоловіки й хлопчики. В Нігерії слово «бідність» має тісний асоціативний зв’язок зі 

словом «жінка». «Відколи розрив між чоловіками й жінками, обумовлений 

циклом бідності, протягом минулого десятиліття продовжував наростати, це стало 

окремим економічним явищем, котре зазвичай іменують “фемінізацією бідності”» 

[Okoya Y: 2011]. На користь цього свідчить той факт, що жінки значно частіше 

опиняються у скрутному становищі. Наприклад, очолювані жінками сім’ї значно 

частіше стикаються з труднощами, ніж ті, котрі очолюють чоловіки. Про це 

говорить Світовий банк, зазначаючи, що «частка жінок, що живуть за межею 

бідності, в 1990-х роках зросла до 50%, в той час як для чоловіків цей показник 

сягає лише 30%». 

Сьогодні жінки виробляють 60% всієї їжі, керують 70% підприємств малого 

бізнесу й складають третину офіційної робочої сили в Третьому світі [UNFPA]. 

Тим не менш, вони лишаються «бідними серед бідних», через ексклюзію, котра 

веде їх до зубожіння. Нігерійські жінки виконують соціальні ролі матерів, 

робітниць, домогосподарок, піклуючись про своїх чоловіків, дітей та ширше коло 
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родичів. Вони виконують більшу частину роботи по приготуванню їжі та 

переважають у сільському й міському неформальному секторі. Менше 20% жінок 

має у власності землю, менше 10% працюють на сільськогосподарських 

виробничих потужностях і всього 5% мають доступ до кредитування, котре може 

підвищити продуктивність їхньої праці, а отже, і дохід [Chinsman, 1998; UNDP, 

1998]. Оскільки жінки грають важливу роль у житті Нігерії, дефемінізація бідності 

має стати одним із національних пріоритетів і їй має відводиться належна увага. 

У більшості нігерійських спільнот жінки, окрім виконання домашніх 

обов’язків, задовольняють інші потреби своєї сім’ї, беручи активну участь у 

сільському господарстві. За даними ООН, жінки складають близько половини 

світового населення, виконують дві третини обсягів світової праці, але отримують 

всього 10% світових доходів та володіють лише 1% власності. Таким чином, 

жінки складають непропорційно велику частку в світовій бідноті – ООН вважає, 

що 500 із 800 млн людей, що живуть в абсолютній бідності і чиє життя зазнає 

постійного ризику – це жінки. [Gender in Nigeria Report, 2012] свідчить, що 54% 

нігерійців усе ще живуть за межею бідності, й, починаючи з 1980-х років (коли 

бідних налічувалося 28%) цей показник майже подвоївся. Індикатори людського 

розвитку в Нігерії також є помітно нижчими, ніж у інших  країн, що 

розвиваютьсяах. Близько 42% нігерійських дітей недоїдають. Але середні 

показники вказують на обставини, котрі значно більше торкаються дівчат та 

жінок. Цю статистику слід розглядати, беручи до уваги той факт, що в Нігерії, як і 

всюди у світі, крайня бідність супроводжується зростанням злочинності й 

відсутністю гарантій безпеки. 

Фемінізація бідності стала важливою проблемою Нігерії, і, згідно з [CBN 

and the World Bank, 1999], нігерійки зазнають найбільшої маргіналізації з точки 

зору прийняття рішень, працевлаштування, економічної діяльності та 

кредитування. Вони страждають від неписьменності, високої материнської 

смертності, низьких доходів та бідності. Статистика свідчить, що 70% бідних в 

Нігерії – це жінки [Adepoju: 2001]. Це означає, що зазвичай нігерійки мають гірші 
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стандарти харчування, освіти, лікування, доходів тощо.Ця ситуація беззаперечно 

має серйозний вплив на розвиток країни, оскільки жінки відіграють ключову роль 

у моральному, емоційному, психологічному, духовному, інтелектуальному та 

соціальному формуванні молодого покоління. 

Таблиця 1.  

Ґендерний розрив у Нігерії. Дані індексу гендерного розриву 2013 р. 
 

 

Загалом Економічна 

участь та 

економічні 

можливості 

Рівень освіти Здоров’я та 

виживання 

Політичні 

повноваження 

Країна Місце  Показ

ник  

Місце Показ

ник  

Місце  Показ

ник 

 

Місце  Показ

ник 

 

Місце  Показ

ник  

Камбоджа 104 0.6509 77 0,6514 117 0.8811 1 0.9796 96 0.0916 

Японія 105 0.6498 104 0,5841 91 0.9757 34 0.9791 118 0.0603 

Нігерія 106 0.6469 54 0,6965 126 0.8115 122 0.9607 83 0.1190 

Беліз 107 0.6449 80 0,6458 103 0.9445 1 0.9796 133 0.0099 

Албанія 108 0.6412 87 0,6324 92 0.9755 134 0.9313 130 0.0256 

ОАЕ 109 0.6372 122 0,4672 1 1.000 112 0.9612 81 0.1206 

Джерело: World Economic Forum – gender gap index 2013 – Detailed 2013 
rankings (Table 3b). 
 

Згідно з Індексом ґендерного розриву Всесвітнього економічного форуму, 

у 2013 році Нігерія посідала 106 місце серед 136 країн. Вона має один із 

найбільших ґендерних розривів в сфері охорони здоров’я (122 місце), освіти 

(114 місце), політичної (83 місце) та економічної (54 місце) участі. Ці розриви 

створюють у Нігерії умови для підвищеної вразливості жінок до бідності. 

Нігерія має один із найвищих показників смертності серед жінок. Із 82 млн 

нігерійок, 66% проживає у сільській місцевості, складаючи 70% робочої сили 

[Rural Poverty Portal, 2015]. Тим не менш, в нігерійських селах чоловіки мають 

в 5 разів вищі за жінок шанси отримати землю у власність, що саме по собі 

сприяє жіночій бідності. 

В селах більше половини жінок живе за межею бідності, відчуваючи брак 

доступу до основних людських благ [Adepoju, 2005]. Провінційна Нігерія – це 
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типове традиційне африканське суспільство, де жінки мусять виконувати 

приписані їм ролі: піклуватися про дітей, чоловіків, виконувати домашню 

працю, збирати дрова, носити воду тощо. Ці ролі виснажують жінок, не даючи 

їм шансів та вільного часу на успішну кар’єру. 

Відсутність надійних джерел постійного доходу робить нігерійських 

жінок вкрай залежними від їхніх чоловіків, прирікаючи їх на бідність [Bankole, 

2006]. Ці суспільно задані ґендерні ролі лише унаочнюють той факт, що Нігерія 

– розвиткова країна. До і протягом 1950-х років жіночу освіту тут важали 

ресурсним марнотратством, оскільки вважалося, що чоловік, котрий 

одружиться на жінці, нестиме за неї повну відповідальність. На сьогодні ці 

погляди зазнали змін, але повністю не зникли. Нігерія має найвищий у світі 

показник по дітям, що закинули навчання у школі. Серед цих дітей 70% – це 

дівчата. Значною мірою даний показник пояснюється ранньою вагітністю 

[British Council Nigeria, 2012]. За оцінками, майже половина нігерійок віком до 

20 років вже народили щонайменше одну дитину, не кажучи вже про те, що в 

деяких сільських спільнотах дівчат все ще видають заміж у ранньому віці. 

Таким чином, жінки не мають свободи в цьому питанні. 

На ринку праці жінок також дискримінують на користь чоловіків. 

Наприклад, законодавство, спрямоване на підтримку жіночої мобільності, не 

набуває чинності оскільки, станом на 2012 рік, у федеральному парламенті 

Нігерії лише 25 із 360 депутатів були жінками [British Council Nigeria, 2012]. На 

додачу, серед членів рад місцевого управління жінки складають всього лише 

4%. Зважаючи на ці цифри досить просто зрозуміти, чому в Нігерії так багато 

бідних жінок. 

Фемінізація бідності в Україні 

Україна – це держава з негативними показниками приросту населення. 

Разом з тим, вона має значно нижчу смертність, ніж Нігерія. Жінки в Україні 

мають рівні з чоловіками конституційні права в економічній, політичній, 

культурній та соціальній сферах, а також в сім’ї, хоча, попри все це, жінки 
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отримують нижчі зарплати та мають обмежені можливості для кар’єрного 

просування. Це робить їх більш податливими до збідніння, ніж українських 

чоловіків, а також робить очолювані жінками домогосподарства більш 

вразливими до бідності, ніж господарства очолювані чоловіками. 

За даними Всесвітнього економічного форуму, в 2013 році Україна 

займала 64 місце в переліку зі 136 країн за показником ґендерного розриву. 

Найгірше справи йдуть у політичній сфері, де вона посідає аж 114 місце. Далі 

йдуть показники охорони здоров’я (75 місце), економічної участі (30 місце) та 

освіти (27 місце). Ці розриви створюють умови, що роблять жінок 

вразливішими до бідності. 

Фемінізація бідності не є виключно українською проблемою; це явище 

має глобальний характер; різною мірою та в різних формах воно дає про себе 

знати в різних країнах. В Україні цей процес почали вивчати лише нещодавно. 

Згідно з [Rudnichenko, 2014], в радянський період жінок розглядали як матерів 

та як робітниць, що поєднують обидві функції. В радянських конституціях 1936 

та 1977 років проголошувалася рівність прав чоловіків та жінок, але будь-яке 

неупереджене дослідження одразу виявило б, що ці конституційні норми не 

діяли, оскільки жінок сприймали крізь призму глибоко укорінених 

патріархальних стереотипів, згідно з якими, чоловіки вважалися рушійною 

силою й опорою суспільства, в той час як жінкам відводилася роль 

домогосподарок та хранительок сім’ї. Проголошення в СРСР рівності статей 

знімала необхідність у дослідженнях ґендерної нерівності на цей період часу. 

В період пострадянських трансформацій ґендерна нерівність досягла ще 

більших масштабів, особливо в контексті загального збідніння та соціального 

виключення. Фемінізацію бідності в Україні переважно зумовлювали такі 

чинники, як ґендерна нерівність на ринку праці, розрив у зарплатні та наголос 

на материнських обов’язках жінок. За словами [Gerasymenko, 2012], сучасне 

українське суспільство характеризується високими показниками нерівності з 

точки зору доходів населення, доступу до основних соціальних послуг, стану 



63 
 

здоров’я, очікуваної тривалості, умов та якості життя, а також доступу до ринку 

праці. Вона вважає, що «вивчати феномен фемінізації бідності в Україні доволі 

складно, оскільки державна служба статистики не дає повної інформації щодо 

ґендерного розподілу доходів між членами домогосподарств». Опитування 

дають інформацію лише про домогосподарство в цілому, внаслідок чого 

показники бідності не дають даних окремо для кожного з членів 

домогосподарства, особливо, коли йдеться про змішані міжпоколінні 

домогосподарства. Дані про нерівну участь у прийнятті рішень всередині 

домогосподарств постачають лише окремі соціологічні дослідження, котрі, як 

правило, мають доволі фрагментарний характер. 

Традиційні стереотипи, що зводять жінок здебільшого до їхніх 

материнських функцій та обов’язків, все ще мають широку підтримку в 

сучасній Україні. Від жінок очікують, що перш ніж влаштовуватися на роботу й 

будувати кар’єру, вони мають реалізувати себе вдома. Подібні успадковані з 

минулого уявлення зумовлюють диспропорцію в соціальному, економічному та 

приватному житті. Хоча з точки зору самореалізації жінки та чоловіки мають 

рівні суспільні шанси, відколи існує рівність в освітній та професійній сфері, а 

законодавство не допускає дискримінації, фемінізацію бідності спричиняють 

інші фактори, такі як: низька представленість жінок у політиці та в усіх 

управлінських структурах; нерівність в зарплаті та посадах між чоловіками й 

жінками з однаковим рівнем освіти (вертикальна сегрегація); концентрація 

жінок в професіях, що приносять менше доходів (горизонтальна сегрегація) у 

зв’язку з ґендеруванням освіти; прискорена «фемінізація» бідності і «подвійна 

зайнятість» жінок в сфері оплачуваної та неоплачуваної домашньої праці, 

внаслідок чого жінки стикаються з подвійною нерівністю [Martsenyuk, 2016]. 

Бідність є вищою серед самотніх матерів, оскільки ці жінки мають багато 

додаткових обов’язків, а українська держава їм мало чим допомагає 

[Gerasymenko, 2012]. Серед найбідніших домогосподарств, 70% очолюються 

матерями-одиначками. Крім того, суспільство накладає на жінок обов’язок 
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піклуватися про старших родичів, що іще більше поглиблює їхнє скрутне 

становище. 

Трудове законодавство встановлює правову рівність між чоловіками й 

жінками, включно із правом на рівну оплату за однакову роботу. Однак, можна 

легко переконатися, що в сферах, де здебільшого працюють жінки, середні 

зарплати є нижчими, а їх невиплата трапляється значно частіше. Станом на 

2012 рік, згідно з трудовим кодексом, пенсійний вік для жінок складав 55 років, 

а для чоловіків – 60 років. Але внаслідок пенсійної реформи вихід на пенсію в 

Україні в майбутньому буде залежати від кількості років трудового стажу, 

котрий починаючи з 2019 року, має складати щонайменше 15 років (за деякими 

виключеннями), а до 2035 року має збільшитися до 35 років [ILO, 2016]. Наразі 

це змушує жінок, котрі мають нижчі зарплати, раніше виходити на пенсію, щоб 

отримувати хоча б якісь виплати, оскільки в подальшому пенсію 

нараховуватимуть залежно від службової позиції, досягнутої під час активної 

служби та від тривалості самої служби. 

У міжнародних звітах йдеться також і про те, що роботодавці нерідко 

відмовляються наймати на роботу молодих жінок, що можуть завагітніти та 

жінок старше 35 років [US Department of State: 2007]. Це мотивується бажанням 

підвищити «ефективність і продуктивність» праці, оскільки вагітним жінкам 

потребується багато часу на оплачувану відпустку для відпочинку, відвідування 

лікарень та для виконання материнських обов’язків і, в подальшому, для 

догляду за дітьми. В зв’язку з цим «на вищих управлінських позиціях як в 

державному, так і в приватному секторі, перебуває дуже мало жінок» [US 

Department of State: 2000]. Беручи до уваги частку жіночого населення України, 

їхня рівна участь в усіх сферах життя є вкрай важливою, оскільки це 

створюватиме суспільний баланс та підтримуватиме стабільний розвиток 

суспільства. Зважаючи на те, що жінки складають половину населення України, 

важливість ґендерної рівності на всіх суспільних рівнях важко переоцінити. 
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Після розпаду СРСР, проблема фемінізації бідності потрапила у фокус 

уваги окремих дослідників, зокрема Антона Грушецького та Наталії Харченко, 

котрі в 2009 році аналізували ґендерні аспекти бідності в Україні та можливі 

стратегії боротьби із нею. В багатьох подібних дослідженнях фемінізація 

бідності фігурує як один із багатьох наслідків, що витікають із загальних 

передумов. Однак у цьому дослідженні ми намагаємося розглянути дану 

проблему з цілісної точки зору, вбачаючи її витоки, наслідки та можливі шляхи 

її подолання як в сфері економіки, так і поза нею. Більше світла на цю тему 

можуть пролити інші дослідження, де аналізується зв’язок сучасних 

економічних проблем із українсько-російським конфліктом у їхньому впливі на 

життєві шанси українських жінок та їхню вразливість до бідності. 

 

2.2. Причини фемінізації бідності у Нігерії та Україні 

Фемінізація бідності є звичайним явищем для всіх  країн, що 

розвиваються, в тому числі для Нігерії та України. Вона з’являється через 

ґендерну нерівність у доходах, а також політичну, соціальну, економічну та 

культурну ексклюзію. 

Деякі з перелічених чинників фемінізації бідності ми розглянемо під 

наступними заголовками: економіка/праця, політика/управління, склад 

сім’ї/демографія та вибір/орієнтація (агентність). Після розпаду СРСР, уявлення 

про політичну та соціальну роль жінок в Україні змінилися. В соціалістичну 

добу жінки мали базові соціальні гарантії, і період транзиту від державного 

соціалізму до ринкового капіталізму погіршив суспільні позиції жінок на всіх 

пострадянських теренах, що призвело до фемінізації бідності. Хоча бідність та 

падіння стандартів життя стали проблемою для обох статей, значно більше 

відчули її на собі жінки, в зв’язку зі своїми сімейними ролями й обов’язками. 

Як в Україні, так і в Нігерії, ця проблема є більш нагальною в сільській 

місцевості. Серед основних чинників, що зумовлюють фемінізацію бідності в 

цих країнах, можна виокремити наступні. 
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Низька участь у політиці та управлінні. Існує поширене уявлення, що з 

жінок не виходить гарних лідерів. Це уявлення стає психологічною перепоною, 

що стримує жінок від боротьби за політичні позиції, а електорат – від 

голосування за них на виборах до органів влади. У підсумку, жінки з 

лідерськими якостями майже не представлені у виборних органах Нігерії та 

України. На домашньому рівні до жінок часто не дослухаються при управлінні 

господарством (в тому числі в аспекті розходу коштів) і нерідко вони не 

приймають рішень навіть стосовно свого власного життя. Таким чином, 

відстоювання рівних можливостей для жінок – це пряма необхідність. Усупереч 

поширеним уявленням, серед тих небагатьох жінок, котрі добилися певних 

політичних позицій, більшість є хорошими лідерками, що роблять суттєвий 

вклад у розвиток своїх суспільств, країн чи навіть всього світу. 

Закон дає жінкам право приєднуватися до будь-яких політичних 

об’єднань та займати будь-які політичні посади, включно з найвищими, як-то 

посада президента. Попри цю правову норму, жінки вкрай нечасто отримують 

підтримку й наставництво, необхідні для політичної конкуренції з чоловіками. 

Культурні, релігійні та соціальні погляди нерідко перетворюються для 

нігерійських жінок на перепони. Наприклад, жінок, що беруть активну участь у 

політиці, вважають свавільними, адже політична діяльність та зустрічі 

потребують постійних переїздів із місця на місце, а інколи їм доводиться 

працювати до пізньої години. Таких жінок вважають безвідповідальними 

матерями, й саме бажання жінок брати активну участь в політиці вимальовують 

не найкращими фарбами. Як наслідок, у Нігерії в управлінських органах усіх 

рівнів жінки майже не представлені. Наразі у Нижній палаті Національної 

асамблеї Нігерії серед 360 депутатських мандатів лише 24 належить жінкам 

(6,7%), а у Верхній палаті жінки займають лише 7 із 109 місць (6,4%). У 

федеральному уряді Нігерії станом на квітень 2013 року) жінки складали лише 

31%, хоча згідно з вимогами документів про Національну ґендерну політику, 

мінімальна присутність жінок в уряді має складати 35%. Але, все ж, слід 
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зауважити, що в уряді на 14 із 42 міністерських посад працюють жінки, зокрема 

і в таких традиційно «чоловічих» органах, як міністерства фінансів, пального, 

інформації, комунікації та технологій, оборони). Є свідчення того, що старі 

патріархальні уявлення про «традиційну», «мовчазну» жінку починають 

поступово втрачати позиції в Нігерії [United Nations System in Nigeria 2013]. Це 

пояснює, чому окремі закони, що мають стосунок до ґендерних питань, як, 

наприклад, закон щодо насильства проти особистості, натикаються на спротив. 

Слід також зазначити, що у Нігерії не було жодної жінки на посаді президента 

або губернатора, за виключенням Вірджинії Нґозі Етьяба, котра протягом трьох 

місяців виконувала обов’язки губернатора штату Анамбра (з листопада 2006 по 

лютий 2007 року), коли обраному губернатору було висловлено недовіру. Коли 

апеляційний суд скасував імпічмент, вона повернула владу в його руки. У 2015 

році в штаті Тараба майже обрали першу в історії Нігерії губернаторку, але 

наприкінці електоральної процедури було оголошено про її поразку на виборах. 

До сьогодні нігерійське суспільство переважно вважає, що жінки іще не готові 

займати керівні посади, і воно сумнівається в тому що жінки можуть правити 

не гірше, чи навіть краще, чоловіків, попри значний політичний успіх жінок у 

інших країнах, наприклад, канцлерки Ангели Меркель у Німеччині, 

президентки Елен Джонсон-Серлиф у Ліберії та багатьох інших. Наразі жінки 

очолюють близько 18 країн і ще в 4 країнах жінок було призначено на вищі 

керівні посади під час перехідного періоду. Серед них – 

Центральноафриканська Республіка, де, зважаючи на наявні політичні виклики, 

з метою зняття політичного напруження, Катрін Самба-Панза була визнана 

тимчасовим президентом. Зазначимо, що економіка та політичні інститути 

Нігерії функціонують не надто краще, ніж у цих країнах. 

У Нігерії наявні проблеми поглиблюються через особливості культури та 

виховання. Вважається, що жінки радше мають слідувати прийнятим рішенням, 

а не брати участь у їх формуванні на всіх рівнях. На відміну від Нігерії, 

українські реалії свідчать, що проблеми із доступом до освіти й лікування, а 



68 
 

також до соціальної інфраструктури та житла, не мають під собою ґендерних 

підстав. Вони зумовлені географічними чинниками, розривом між містом і 

селом, а також рівнем доходів населення. 

Слід додати, що низька представленість жінок у нігерійській політиці 

почасти має місце через нестачу політичних ініціатив з їхнього боку [Olowa & 

Olowa, 2015]. Розширивши свої політичні повноваження, жінки здобудуть 

більшу фінансову підтримку та отримують платформу для політичної 

конкуренції з чоловіками. Те ж саме стосується українських жінок, адже їхня 

участь у політиці є такою ж низькою, як і в Нігерії. 

В Україні жінки не грають суттєвої ролі в прийнятті рішень зокрема через 

свій світогляд, тиск з боку сім’ї та бідність. Їхня низька участь у політичних 

процесах, урядуванні та управлінні економічними підприємствами на різних 

рівнях є одним із ключових чинників, котрі роблять їх вразливими до бідності. 

Це трапляється через їхню низьку присутність на вищих управлінських 

посадах, котрі могли б покращити, захистити та розширити їхні життєві шанси 

в усіх сферах життя, і, разом з тим, посприяти впровадженню та виконанню 

законів та політичних стратегій, що сприяють дефемінізації бідності. 

Після парламентських виборів 2014 року Верховна рада України і надалі 

лишається переважно «чоловічим» владним органом, де жіноча частка складає 

лише 12%. З часів здобуття незалежності ситуація в Україні дещо покращилася 

і кількість жінок у парламенті трохи зросла, що можна пояснити низкою 

соціальних, політичних та індивідуальних факторів. Жінки мають менше 

грошей та менший соціальний капітал, а стереотипні уявлення про політику як 

про «брудну справу» лише підігріває патріархальні упередження, котрі чинять 

їм перешкоди. Українським жінкам приписується дві основних ролі: бути 

гарними (щоб надихати чоловіків) та бути матерями (виконувати репродуктивні 

функції та піклуватися про молоде покоління). За таких обставин виконувати 

інші ролі доволі складно [Martsenyuk, 2016]. Виключення українських жінок із 

процесу прийняття рішень на найвищому політичному та економічному рівні 
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суперечить високим показникам їхньої участі в процесах нижчого рівня у сфері 

державної служби. 

Поточна криза в Україні, що розпочалася наприкінці 2013 року через 

відмову колишнього президента підписати угоду про асоціацію між Україною 

та Європейським Союзом, призвела до революційних подій Євромайдану, а 

згодом – до вторгнення Російської Федерації, анексії Криму та конфлікту на 

Донбасі. Цей конфлікт призвів до появи мільйонів внутрішньо переміщених 

осіб (ВПО) та погіршення загальної економічної ситуації. Згідно з [Gienger, 

2015], «в 44-мільйонній країні від війни, котру на її східних кордонах 

розпочали проросійські сепаратисти, утекло 2,6 млн українців. Із них понад 1,4 

млн до сьогодні проживають в Україні. Дві третини знайшли собі притулок 

завдяки друзям, сім’ї чи іншим переміщеним особам, а також завдяки 

гуманітарним організаціям, що забезпечили їм дальню подорож… Від початку 

війни у квітні 2014 року загинуло вже понад 8 тис людей». Більшість загиблих 

– чоловіки. Це поглибило скрутне становище їхніх сімей та підвищило їхні 

шанси на бідність внаслідок скорочення сімейних доходів. Крім того, Віола 

Джинґер стверджує, що вплив війни на ВПО є дуже суттєвим: «Серед 

переміщених осіб дві третини складають жінки, а економічна криза підриває 

їхні шанси на працевлаштування, котре, якщо в них немає чоловіків, є їхнім 

єдиним способом забезпечити власне життя». 

У звіті “Ukraine Economic Update 2017” Світового Банку стверджується, 

що у 2015 році різкий спад економічної активності та висока інфляція майже 

вдвічі збільшили рівень поміркованої бідності в Україні з 3,3% в 2014 році до 

5,8% у 2015 році… у 2016 році доходи зменшилися, в тому числі через 

скорочення витрат на соціальне забезпечення». За останні два роки криза та 

війна радикально погіршили стандарти життя в Україні. 

Нерівність на ринку праці та ексклюзія. Тут йдеться про шанси жінок 

на працевлаштування, форми й статус їхньої зайнятості, гідні умови праці та 

доступність престижних і гарно оплачуваних посад. 
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Основними показниками фемінізації бідності в указаних країнах є 

статистичні звіти різних дослідницьких організацій. Наприклад, протягом 

останніх 10 років рівень бідності серед жінок Нігерії постійно зростав. З іншого 

боку, ще одним показником є рівень трудової зайнятості жінок. Як свідчать 

дані, в обох країнах лише невелика кількість жінок працює на 

високооплачуваних посадах. Багато жінок залишається вдома, коли їхні 

чоловіки йдуть на роботу. Інколи зарплати чоловіка не вистачає на 

забезпечення усіх сімейних потреб. У процесі прийняття рішень до голосу 

жінок часто не дослухаються [Chafetz, 2006]. Так трапляється тому, що вони 

займають нижчі позиції у цих компаніях, і їхній дохід є так само низьким. 

Більшість менеджерів та виконавчих директорів – чоловіки, і жінки, котрі 

перебувають на нижчих рівнях у цих організаціях, повинні виконувати їхні 

розпорядження. В Нігерії більшість жінок змушені займатися домашніми 

клопотами та займатися дрібною сільськогосподарською працею. Як наслідок, 

вони не отримують доходів та не платять податків. Ще одним показником 

фемінізації бідності є валовий внутрішній дохід, адже він засвідчує низький 

внесок, котрий роблять у нього жінки. 

В контексті занижених доходів та трудової дискримінації, [Buvinic M, 

1998] зазначає, що згідно зі статистикою загалом по світу жінки заробляють на 

30-40% менше, ніж чоловіки. Хоча жінки виконують 67% світової праці, вони 

отримують лише 5% світових доходів і володіють менш, ніж 1% власності. 

Значний обсяг жіночої роботи взагалі не оплачується. З точки зору розподілу 

доходів, Нігерія лишається в числі країн з найвищою нерівністю. Бідніша 

половина населення отримує лише 10% національного доходу. Значна частина 

розриву в доходах між містом і селом стосується саме жінок, оскільки 54 із 82 

млн нігерійок живе і працює у сільській місцевості, де вони складають 60-79% 

сільської робочої сили [Gender in Nigeria Report, 2012]. 

Зайнятість свідчить не лише про фінансову незалежність, але і про вищий 

рівень безпеки, гарантований законним працевлаштуванням, про більший 
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зв’язок зі світом, що дуже важливо для малозабезпечених або сором’язливих 

жінок, а також – про вищу повагу всередині сім’ї, що створює для жінок кращі 

переговорні позиції. Хоча жіноча зайнятість у Нігерії суттєво збільшилася, самі 

умови їхньої праці лишаються вкрай нерівними [UNICEF, 2007]. Постійна 

ґендерна дискримінація на ринку праці не дозволяє більшості жінок покращити 

якість своєї праці. Жінки стикаються з утисками на робочому місці і постійно 

відчувають свою другорядну роль, отримуючи низьку зарплатню та низькі 

шанси на кар’єрне просування. [Abbott et al, 2006] стверджують, що жіноча 

праця є дешевшою за чоловічу, хоча жіноча продуктивність радше за все є 

вищою за чоловічу. Через ґендерні упередження деякі види праці вважаються 

«природними» для жінок, наприклад, шиття. Власники західних компаній не 

бажають витрачатися на підготовку жіночої робочої сили. Їхню працю 

розглядають як низькокваліфіковану, не тому, що вона не потребує відповідних 

навичок, а тому, що дівчата радше за все вже засвоїли ці навички вдома. Таким 

чином, значна частина ручної або підрядної праці вважається «жіночою», або 

починає розглядатися як така через очевидні переваги виконаної жінками 

роботи. Жінки значно частіше працюють неофіційно, як правило, на 

невеличких, незареєстрованих підприємствах, котрі не захищаються державою 

[The Feminisation of Poverty, 2014]. Ті види роботи, котрими зазвичай 

займаються жінки, як правило, оплачуються гірше, ніж ті, котрими займаються 

чоловіки. Наприклад, у школах жінки частіше працюють в підготовчих або 

молодших класах, де потребується більше терпіння, але отримують менше 

грошей, ніж чоловіки, котрі, зазвичай, працюють із учнями середніх та старших 

класів. Низький дохід є однією з ключових чинників, що створюють ризики 

бідності для жінок, оскільки це обмежує базові потреби і можливості жінок. 

Нестача грошей унеможливлює задоволення жінками їхніх базових потреб. Ці 

ризики передаються від покоління до покоління, зумовлюючи систематичну 

фемінізацію бідності. 
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За словами Джона Батлера [John Butler, 2000: 251] «близько половини 

підприємств без найманих робітників належить жінкам. Серед підприємств, де 

працює до 50 робітників, лише 30% належить жінкам. Ці цифри є подібними в 

усіх західних економіках. Жінки переважно керують малим бізнесом в сфері 

послуг та роздрібної й оптової торгівлі». Згідно з даними ООН про ґендерну 

рівність, в Україні в 2013 році жінки мали у власності 20-22% малого й 

середнього бізнесу. Жінки, що зайняті в малому бізнесі як власниці або наймані 

робітниці, мають вищі ризики бідності, особливо в контексті сучасної 

економічної ситуації в Україні. В Україні має місце великий ґендерний розрив у 

доходах. Згідно з дослідженням бюджетів домогосподарств, станом на 2008 рік 

середній дохід жінок складав 65,2% від середнього доходу чоловіків, тобто 8 

018 грн проти 12 305 грн на рік відповідно. Очевидно, що така суттєва 

розбіжність у рівні доходів є несправедливою, зважаючи на рівність освітнього 

та професійного потенціалу чоловіків і жінок, вищі показники жіночої 

економічної активності, зайнятості при відсутності значимої ґендерної 

розбіжності у показниках безробіття. Між чоловіками й жінками існує 

диспропорція у зайнятості обсягом у 16%; серед формально зайнятих осіб, 

частка жінок складає 42% [Grushetsky and Kharchenko, 2009]. За даними 

Державної служби статистики України, у 2015 налічувалося 30,8% економічно 

неактивних чоловіків та 43,8% жінок. Частка зайнятих жінок складала 51,7%, а 

чоловіків 62,2%. У сільській місцевості зайняті 71% чоловіків та 59% жінок 

працездатного віку [Tolstokorova, 2009]. Ця диспропорція ставить жінок у 

невигідну позицію. 

В Україні має місце і ґендерна дискримінація за кар’єрним принципом. 

Опитування, що проводилися у 1990-х роках, свідчать, що в основних секторах 

сільськогосподарської зайнятості тягар ручної фізичної праці майже повністю 

лежав на жінках. Чоловіки виконували більш технічну роботу, працюючи 

водіями чи механіками. Жінки не мали можливості для професійного росту, 

будучи обтяжені «потрійною ношею»: працею за наймом, приватним 
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фермерством та домашньою роботою [Tolstokorova, 2009]. Той факт, що багато 

жінок були незайнятими домогосподарками, теж не йшов їм на користь. Про це 

говорить [Peter Lang, 2005], зазначаючи, що в 2005 році 56,4% українських 

жінок були незайнятими домогосподарками. Слід зауважити, що далеко не всі з 

них обрали таку долю з власної волі: багато хто просто не міг знайти роботу, а 

дехто залишався вдома, не бажаючи займатися важкою й виснажливою працею. 

Доступ до економічних ресурсів. На цей критерій впливає зарплата, інші 

джерела доходу, перерозподіл ресурсів всередині домогосподарств, а також 

володіння власністю та цінностями. 

Статистика по Нігерії свідчить, що з точки зору майна у приватній чи 

спільній власності жінок перебуває лише 18% житлових приміщень і лише 15% 

недержавних земель. Вісім жінок із десяти не мають власного житла (82%) й 

землі (85%). Серед жінок лише 7,2% володіють землею, котру вони 

обробляють, що створює перепони при кредитуванні та перешкоджає трудовій і 

підприємницькій діяльності. Лише 15% жінок мають рахунок у банку [Gender 

in Nigeria, 2012]. 

В Україні ґендерні диспропорції в матеріальних статках населення 

виражаються не тільки в занижених жіночих доходах, але і у розбіжностях між 

джерелами доходів. Порівнявши структуру доходів чоловіків та жінок, ми 

виявимо ґендерну нерівність на ринку праці, котра лишається незмінною, 

безвідносно до обраних критеріїв бідності; одні й ті ж сім’ї потребуватимуть 

соціальної підтримки. 

Доходи жінок значною мірою походять із нетрудових джерел (як-то 

пенсії, стипендії та соціальні виплати), в той час як у чоловіків частка трудових 

доходів, враховуючи як зарплату, так і прибутки від бізнесу чи самозайнятості, 

є значно вищою. Більше того, ці джерела доходу є вирішальними для 

ґендерного розриву: середній жіночий дохід від підприємницької діяльності 

складає лише 34,3% від чоловічого, а середній дохід жінок від самозайнятості 

складає тільки 39,5% від доходу чоловіків [Gerasymenko, 2012]. 
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Ґендерний розрив у рівні доходу стане ще більш разючим, якщо взяти до 

уваги ту невраховану частку доходів, котра уможливлюється завдяки 

безоплатній домашній праці та догляду за членами родини, тобто роботі, котру 

зазвичай виконують жінки. За даними соціологічних опитувань [Saienko, 2007], 

переважна більшість (60%) чоловіків присвячують хатній роботі від 1 до 15 

годин на тиждень (34% займаються нею 5-15 годин на тиждень). Переважна 

більшість (60%) жінок витрачає на домашні справи від 5 до 30 годин на 

тиждень (30% займається ними 15-30 годин на тиждень). Чоловіків, котрі 

витрачають на хатню роботу 30-60 годин на тиждень, майже вдвічі менше 

(12%), ніж жінок (25%). У підсумку, жіночі обов’язки є значно ширшими, ніж 

чоловічі, оскільки, окрім професійної діяльності, жінки більше займаються 

домашніми клопотами та вихованням дітей. Для чоловіків зайнятість на ринку 

праці є основним видом діяльності. Це призводить до подвійного навантаження 

на жінок та звужує їхні можливості для особистісного росту, професійного 

розвитку, відпочинку та самореалізації. 

Через кар’єрні розбіжності між чоловіками й жінками, має місце і 

невідповідність у зарплатні та доходах. Чоловіки та жінки займають різні 

позиції у трудовій ієрархії, займаються різними професіями і, як наслідок, 

отримують різні винагороди за свою працю. В окремих секторах економіки 

платять більше, ніж у інших, і, як правило, в цих секторах переважно працюють 

чоловіки. Жінки частіше займаються некваліфікованою ручною працею, в той 

час як чоловіки частіше виконуються складну технічну роботу. Українське 

законодавство також забороняє жінкам займатися небезпечними для життя та 

здоров’я професіями. Чоловіки, що займаються цією роботою, отримують 

премії, високі зарплати та грошові компенсації, котрі також підвищують їхній 

рівень доходу. 

Ґендерна дискримінація всередині домогосподарств нерідко зумовлена 

патріархальними уявленнями про соціальну роль жінки [UNICEF, 2007]. 

Патріархальні структури нігерійського суспільства приписують владу і 
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прийняття рішень чоловікам, передаючи в їхні руки більшу частину ресурсів. 

[Buvinic, 1998] вважає, що «жінкам бракує ресурсів, котрі могли б допомогти їм 

вийти з бідності. Зокрема це доступ до освіти, соціальна рівність, оплачувана 

праця, земля, гроші та кредити». Традиційно Нігерії бракує засобів, що могли б 

допомогти їм подолати бідність. Вони бідні тому, що позбавлені економічних 

можливостей та самостійності, їм бракує економічних ресурсів, доступу до 

кредитів, власності на землю, хоч якоїсь участі в прийнятті рішень, освітніх 

можливостей, а також соціальної підтримки та супроводу. За даними [Gender in 

Nigeria Report, 2012], хоча багато жінок активно займаються 

сільськогосподарською та іншою дрібною працею, чоловіки володіють землею 

в 5 разів частіше за них. На північному сході Нігерії жінкам належить лише 4% 

землі, а на південному сході та півдні – всього 10%. Більша частина землі у 

жіночій власності була придбана на їхні власні заощадження чи отримана у 

подарунок, і лише в невеликій кількості випадків успадкована від батьків. Це 

сильно підриває їхні шанси досягти пристойних життєвих стандартів, котрі 

задовольняли б такі елементарні потреби як лікування чи пристойне житло. 

Моделі зайнятості. Робота, котра потребує менше технічних навичок та 

знань, завжди дає менше переваг і доходів. Тому ручна і виснажлива праця 

завжди пов’язана із вищими обсягами бідності. Брак необхідних навичок у 

нігерійок підбиває їх звертатися до низькодохідних альтернатив. Жінки значно 

рідше зустрічаються на канцелярських та спеціалізованих технічних посадах. У 

1980 році серед жінок, що працюють у сфері торгівлі, до когорти бідних 

належало лише 12,2%. У 1996 році цей показник підстрибнув до 60,4%. 

Більшість жительок нігерійських міст працює саме у сфері торгівлі. Серед 

робітниць сільського господарства показник бідності також зріс із 29% у 1980 

році до 61,1% у 1996 році. За цей самий період рівень бідності серед жінок, що 

працюють на професійно-технічних посадах знизився з 52,1% у 1980 до 47,4% у 

1996 році, ймовірно саме завдяки тому, що до цього часу освічені жінки 

отримали доступ до кращої роботи. Крім того, зайнятість у Нігерії залежить і 
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від місця проживання. На роботу влаштовуються частіше в містах, а не в 

сільській місцевості. Більшість жінок проживає саме у селах, що впливає на їхні 

шанси знайти роботу. Це своєю чергою поглиблює проблему фемінізації 

бідності [Anyanwu, 2010]. 

За даними Державної служби статистики України, в 2016 році жінки 

отримували меншу за чоловіків зарплатню в усіх сферах зайнятості, окрім 

бібліотек, архівів, музеїв та інших професій у сфері культури, де в першій 

половині року вони отримували 144 $ на місяць, а чоловіки – 138 $, а також у 

сфері управління та соціальної роботи – 160 $ та 155 $ відповідно. Ця 

розбіжність не є такою ж великою, як у сфері наукової та професійно-технічної 

діяльності – близько 279 $ і 331 $ відповідно, а також сільського господарства – 

175 $ і 233 $ відповідно. В більшості секторів розрив у зарплатні між 

чоловіками й жінками складає понад 40 $. Це є наслідком професійної 

сегрегації, де певні різновиди роботи й завдань відводяться жінкам, котрі 

отримують за них в середньому менше грошей. Це явище називають 

фемінізацією низькооплачуваної праці. 

Домогосподарства матерів-одиначок. Іншим фактором, що зумовлює 

жіночу бідність, є самостійне ведення господарства самотніми матерями. 

Йдеться про весь спектр домогосподарств, котрими керують жінки, за 

відсутності чоловіків – цей аспект є вкрай важливим з огляду на проблему 

фемінізації бідності [Horrell and Krishnan, 2007]. Одноосібні домогосподарства 

або ті, що керуються самотніми матерями, є найвразливішими до бідності, 

оскільки мають найменші доходи та ресурси. Жінки, що виконують домашні 

обов’язки без участі чоловіків, стикаються з проблемою браку ресурсів.  

Sultana Alam (1985), що цитується в [Abbott et al, 2006], виокремлює три 

аспекти, в яких «розвиток» перешкоджає емансипації жінок. По-перше, 

відкриття нових економічних можливостей відтягує чоловіків із сіл у міста, а 

жінки з дітьми (котрих нерідко полишають назавжди) мають піклуватися про 

себе самі. По-друге, послаблення сімейних та сусідських зв’язків, що слідують 
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за розладом сільських спільнот, означає, що жінки нерідко залишаються без 

належної соціальної підтримки. Теж саме стосується жінок, що лишилися самі з 

дітьми внаслідок розлучення або смерті чоловіка. Як стверджує Елам, раніше 

таких жінок зазвичай включали до інших домогосподарств. Культура 

індивідуалізму, замість посилення самостійності жінок, лише зменшила їхню 

соціальну підтримку і поглибила їхню вразливість до бідності.  

Самотні та багатодітні матері стикаються з більшими ризиками бідності 

не лише через своє вразливе становище на ринку праці та брак соціальної 

допомоги, але і тому, що їм доводиться самотужки виховувати дітей та нести 

материнські обов’язки. Так, найвищі показники бідності мають місце в 

наступних групах: самотні жінки з маленькими дітьми (особливо якщо це діти з 

психічними вадами – 70% таких домогосподарств керуються одинокими 

матерями), самотні жінки, що опікують старших родичів (90% таких 

домогосподарств очолюють жінки); багатодітні сім’ї (серед них 80% керуються 

жінками) [UNDP, SIDA, 2003; 47 cited in Tolstokorova, 2009]. 

За словами [Chinsman, 1998] в Нігерії менше 20% жінок мають у 

власності землю, менше 10% мають доступ до сільськогосподарського 

виробництва, що перешкоджає жінкам покращити свою продуктивність, 

внаслідок чого вони мають нижчі доходи і не можуть самотужки задовольнити 

базові потреби своєї сім’ї, такі як житло, їжа, одяг та освіта. 

Хоча тільки 15% домогосподарств кваліфікуються як такі, що 

очолюються жінками, насправді ж високий рівень трудової міграції чоловіків, 

особливо із сільських районів, свідчить, що переважна більшість 

домогосподарств керується жінками [Chukwuezi, 1999 cited in Gender in Nigeria, 

2012]. В Нігерії більшість очолюваних жінками господарств складають сім’ї, де 

чоловік втратив працездатність, захворів, помер, мігрував чи полишив свою 

родину в зв’язку з нездатністю жінки народити йому хлопчика. Самотні матері 

відчувають брак ключових життєвих ресурсів, що лише поглиблює їхнє скрутне 

становище. 
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В Україні кількість таких домогосподарств зростає через збільшення 

статистики розлучень, різницю в очікуваній тривалості життя й позашлюбної 

вагітності, що поглиблює їхню бідність та невимовну скруту. В [The 

Feminisation of Poverty, 2014] стверджується, що матерям-одиначкам стає все 

складніше самотужки піклуватися про сім’ю, особливо коли це молода сім’я. 

Це неодмінно сприяє їхній бідності, котра, своєю чергою, веде до обмеження 

доступу до медичних ресурсів.  

Структура суспільства. В обох досліджуваних країнах існують 

структурні чинники, що зумовлюють жіночу бідність. По-перше, це їхня 

патріархальна організація, що вже не раз згадувалася в цій роботі. По-друге, це 

корупція у владі, тобто ситуація, коли держслужбовці спричиняють бідність, 

привласнюючи суспільні блага. Нерідко вона поєднується з несправедливим 

обмеженням жіночих можливостей. Таким чином, жінки залишаються майже з 

нічим, а їхня потреба піклуватися про сім’ю нікуди не зникає. По-третє, у 

Нігерії великі сім’ї також стають причиною жіночої бідності. По-четверте, 

бідності жінок також сприяє ґендерна дискримінація. Насамкінець, бідність 

серед жінок нерідко зростає внаслідок політичної нестабільності та 

громадянських конфліктів. Такі проблеми зводять нанівець намагання жінок 

покращити свої життєві стандарти, беручи участь у прибутковій діяльності.  

З феміністичної точки зору, фемінізація бідності у Нігерії пов’язана з 

вразливістю жінок, що зумовлена патріархальною та ґендерно упередженою 

природою нігерійського суспільства, котре не захищає жіночі права та 

добробут. Культурні та соціальні норми Нігерії відвертають багатьох жінок від 

участі в трудовій зайнятості за межами їхніх домогосподарств. На півночі 

країни, де превалює ісламська релігія та культура, багато жінок не виходять за 

межі власного дому, майже не взаємодіючи із зовнішнім світом у зв’язку із 

практикою Пурда. Разом з тим, на півдні країни жінки можуть займатися 

змістовною економічною діяльністю лише з дозволу чоловіка. Така соціальна 
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нерівність відчужує жінок від їхніх трудових можливостей, що підвищує їхні 

ризики на бідність. 

Систематична ґендерна дискримінація та соціальні ієрархії обмежують 

доступ жінок до освіти. Навіть всередині окремого домогосподарства освітою 

дівчат нерідко жертвують на користь шкільної освіти їхніх братів За словами 

Памели Ебот [Pamela Abbott et al 2006], життя всіх жінок структурується 

соціальними та культурними очкуваннями щодо належної рольової поведінки, 

тобто уявленнями, що жінки є (або мають бути) слухняними та залежними від 

чоловіків, а також переконанням, що жінці слід, насамперед, бути дружиною й 

матір’ю. Ці уявлення є важливими з огляду на використання та експлуатацію 

жінок: чому саме жінкам бракує доступу до ресурсів, а також для розуміння 

відмінності не лише між чоловіками й жінками, але й між самими жінками. 

Моделі виховання та суспільні стереотипи, що вимушують жінок почуватися 

слабкими та неспроможними досягти певних результатів, також сприяють 

жіночій бідності. Більшість жінок є заручницями самоздійснюваного 

пророцтва, що приписує їм другорядні та підлеглі ролі. Виховання жінок та 

чоловіків, що веде до ґендерної нерівності та дискримінаційних владних 

відносин, є ключовою причиною фемінізації відсталості (схильності жінок 

опинятися в несприятливі ситуації, що обмежують їхні життєві стандарти й 

можливості для розвитку). Цей тренд виливається у становлення різних 

цінностей у чоловіків та жінок, де останнім в багатьох суспільствах, на кшталт 

нігерійського, відводяться другорядні ролі [Okafor et al, 2007]. 

В Україні, як і в Нігерії, мас-медіа, а особливо телебачення та газети, 

роблять надмірний наголос на материнських функціях жінок, підсилюючи тим 

самим серед жінок бажання перш за все бути хорошими матерями. Вони 

пропагують образ супер-жінки й матері, і ті жінки, що не відповідають цьому 

образу, почуваються неповноцінними. «Коли жінки досягають успіху та 

відкривають нові горизонти, їх сприймають як сильних жінок, що займаються 

чоловічою справою. Ця сила зазвичай асоціюється не з фемінністю, а з 
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маскулінністю. ЗМІ допомагають відтворювати суспільні стереотипи, котрі 

підтримують залежність жінок від чоловіків… очікується, що жінки повинні 

мати чоловіків, котрі захищатимуть й забезпечуватимуть їх, а самі вони мають 

виховувати дітей з метою відтворення суспільства». За даними [UN Women, 

2014] ґендерна дискримінація в Україні є розповсюдженим явищем. Ґендерні 

норми, що обмежуються традиційними, патріархальними поглядами й 

цінностями, підсилюються завдяки медіа та системі освіти. Сучасний конфлікт 

на сході України підсилює ґендерні стереотипи щодо чоловіків як захисників і 

героїв та жінок як турботливих помічниць, що саме по собі обмежує жіночу 

участь у вирішенні цього конфлікту. 

Ґендерованість та недоступність освіти. На відміну від Нігерії, в 

Україні доступ жінок до освіти не є серйозною проблемою. Дані опитувань 

свідчать, що близько половини жінок (45%) та 62% чоловіків віком 15-49 років 

мають вищу освіту. Однак, у Нігерії понад третину жінок (38%) та 21% 

чоловіків не мають жодної освіти. Крім того, серед жінок старшого віку даний 

відсоток є вищим [Gender in Nigeria, 2012]. У Нігерії домогосподарства, 

котрими керують жінки із вищою освітою, в середньому мають нижчі 

показники бідності, ніж ті, котрі очолюють неосвічені жінки. Показники 

бідності та освіти мають зворотну залежність. Це можна пояснити через вплив, 

що чинить набутий людський капітал на продуктивність праці та рівень 

зарплатні. Підвищення рівня освіти веде до зниження рівня бідності, оскільки 

праця є найважливішим ресурсом бідних людей. Має місце порочне коло: 

неосвіченість зумовлює бідність, а бідність породжує неосвіченість. Бідні не 

завжди можуть відвідувати навіть безкоштовні школи, оскільки це все одно 

потребує витрат. А інколи їм доводиться заробляти собі на хліб. 

В багатьох школах не вдається створити безпечне середовище для дівчат-

підлітків, і їм загрожують тілесні покарання чи навіть гірші форми насильства, 

цькування та приниження. У 8 північних штатах Нігерії понад 80% жінок не 

вміють читати й писати (частка неписьменних чоловіків – 54%); у штаті 
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Джіґава неписьменними є 94% жінок та 42% чоловіків. Нігерійські дівчата, що 

починають навчання у школі, зазвичай полишають його раніше за хлопців. Дві 

третини дівчат віком 15-19 років у Північній Нігерії неспроможні прочитати і 

речення, в той час як на півдні Нігерії таких всього 10%. У північних штатах 

лише 4% дівчат закінчують середню школу. Понад половину тамтешніх жінок 

вийшли заміж до 16 років та протягом першого року шлюбу вже чекали на 

дитину [Gender in Nigeria, 2012]. 

 Хоча у питанні жіночої освіти відбулися суттєві покращення, багато іще 

тільки належить зробити. Освіта жінок має стати пріоритетом, оскільки в 

окремих регіонах жінки взагалі не беруться до уваги, коли мова заходить про 

навчання. Створення освітніх можливостей для жінок має передбачати для них 

і можливість отримати вищу освіту. Крім того, жінкам мають бути гарантовані 

всі інші права, зокрема, доступ до економічної діяльності, кредитів та ґендерної 

рівності. [Olowa & Olowa, 2012] зазначають у цьому контексті, що 

«недотримання прав жінок та ґендерні упередження перешкоджають 

подоланню фемінізації бідності». 

Необхідні також і гарантії того, що якість жіночої освіти буде на 

належному рівні. Якісна освіта робить людину більш стійкою до ризиків 

бідності. Якщо бідна людина отримає погану освіту, вона не сильно покращить 

собі якість життя, спираючись на свої обмежені знання. Погана освіта веде до 

бідності, а бідність зумовлює низьку освіченість. Бідним доводиться багато чим 

жертвувати для освіти, навіть якщо йдеться не про приватні, а про дешеві або 

безкоштовні державні школи. У них є й інші потреби, наприклад, їсти та 

одягатися. Тому вони часто відмовляються від освіти, продовжуючи потерпати 

від бідності. Бідні нерідко витрачають час на низькооплачувану роботу, щоб 

отримати хоч якийсь дохід, байдуже, наскільки низький. 

В Україні жінки мають рівний доступ і дещо вищий середній рівень 

освіти. Але в Україні, як і в Нігерії, існує проблема із сегрегацією жінок за 

певними спеціальностями, котрі стереотипізуються як жіночі, що згодом 
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виливається у професійну концентрацію жінок на низькооплачуваних позиціях 

і секторах. 

Доступність медичних послуг. Бідність погіршує людське здоров’я і 

навпаки. Жіноча бідність пов’язана з високою захворюваністю та смертністю. 

Почасти жінки мають гірше здоров’я через вагітність. Брак здоров’я зменшує 

здатність жінок заробляти гроші, а це своєю чергою поглиблює та зміцнює їхнє 

скрутне становище. 

Недоступність пологових будинків та брак адекватних і гідних послуг 

швидкої акушерської допомоги є ключовими причинами високої материнської 

смертності. Лише 36% нігерійок народжують у пологових будинках або у 

присутності професійних акушерів. Переважна більшість народжує вдома. 

Дівчата віком 10-14 років є в цьому плані найвразливішою групою, котра має 

найменші шанси на належний догляд. Група найвищого ризику – одружені в 

ранньому віці дівчата, що не навчаються в школі та живуть окремо від своїх 

батьків [Gender in Nigeria, 2012]. Система охорони материнського здоров’я у 

Нігерії майже ніяк не полегшує скрутне становище жінок. Бідні жінки нерідко 

голодують або недоїдають та через брак грошей майже позбавлені доступу до 

лікарень та інших ресурсів. Народжені в бідності діти нерідко мають при 

народженні маленьку вагу та є більш податливими до різного роду психічних та 

фізичних розладів. Ці бідні немовлята не лише є більш дратівливими та 

хворобливими, але і мають високі шанси не дожити до свого першого дня 

народження. Піклування про хвору дитину – це материнський обов’язок, 

ґендерна роль, що приписується культурою та суспільством. На це 

потребується час, котрий, як правило, витрачають на пошук засобів існування. 

В Україні бідні жінки також мають складнощі з доступом до медичних 

послуг, оскільки на це потребуються гроші. 

Відсутність прав наслідування. Майже в усіх частинах Нігерії жінки не 

мають права на спадок; рухоме та нерухоме майно, котре є вкрай важливим 

джерелом доходів, не переходять їм у спадок ані від батька, ані від чоловіка. 
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Вражає, що навіть після смерті чоловіка, такі цінності як земля, будинок 

переходять у власність її синів, а не самої жінки, і ті можуть діяти з ними на 

свій розсуд. Найгірше, що коли в жінки немає синів, на власність небіжчика 

претендують його родичі, оскільки панівна ідеологія стверджує: «жінки не 

мають права власності». За даними [Gender in Nigeria Report, 2012], хоча в 

сільськогосподарській діяльності бере участь багато жінок, чоловіки мають у 

власності землю в п’ять разів частіше, ніж жінки. На північному сході Нігерії у 

власності жінок знаходиться лише 4% землі, а на південному сході та сході – 

10%. Переважно це земля, котру жінки придбали за власні гроші або отримали 

у подарунок, і лише зрідка – це земля, успадкована від родичів. Це скорочує 

шанси жінок на гідні життєві стандарти та задоволення таких базових життєвих 

потреб як медицина й житло. В Україні жінки мають однакові з чоловіками 

права наслідування, тож такої проблеми не існує. 

Тривалість життя, старість та пенсія. В Україні має місце великий 

ґендерний розрив розміром у 12 років у показниках очікуваної тривалості 

життя населення (середня очікувана тривалість життя при народженні складає 

74 роки для жінок і 62 роки для чоловіків), що є одним із важливих ефектів 

нерівності. Основна частина цього розриву пояснюється високою смертністю 

серед групи чоловіків працездатного віку. Зокрема, за демографічними 

розрахунками, у 2009 році ймовірність не дожити до 60 років складала 39% для 

16-річних хлопців і 14,5% для дівчат. Багато жінок лишаються вдовами, а діти – 

(напів)сиротами, що створює для них багато життєвих перешкод. Це також 

сприяє зростанню кількості неповних сімей, котрі є більш вразливими до 

бідності. 

Коли люди старішають та йдуть на пенсію, вони стають менш економічно 

активними і, оскільки жінки в Україні живуть довше, вони частіше відчувають 

брак ресурсів, а отже, і бідність. [Gerasymenko, 2012] підтримує таку думку, 

стверджуючи, що «серед соціально-демографічних груп населення, що 

потрапляють у кластери або профілі бідності в Україні є… старі люди 
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(особливо в домогосподарствах, де щонайменше одній особі виповнилось 75 

років)». Вже цитовані вище [Góra et al, 2008:33] теж вважають, що на 

українському та російському ринках праці також спостерігаються схожі 

ґендерно обумовлені тренди, особливо серед одиноких людей похилого віку та 

матерів-одиначок. Фемінізація бідності в Україні є значною проблемою серед 

людей похилого віку. За оцінками, жінки складають 60% населення країни 

віком старше 55 років [Tolstokorova, 2009]. Держава надає незначну допомогу 

людям пенсійного віку, котрі залишаються вразливими до бідності. В 

українських селах старі жінки нерідко лишаються самі, отримуючи лише 

незначну підтримку від родичів. Похилі мешканки сіл складають групу ризику 

для бідності, оскільки багато з них (40%) живуть самі, не маючи підтримки з 

боку родичів. Соціологічне дослідження 1998 року показало, що лише 6% із 

них вчасно отримували пенсії, в той час як 57% стикалися з хронічними 

затримками. Не дивно, що 82% сільських мешканок оцінили свій рівень життя 

«нижче середнього» [MUFFY, 1998 cited in Tolstokorova, 2009]. В Україні 

бідність є вищою серед людей похилого віку, а також дітей і дорослих з 

обмеженими можливостями. Це пояснює, чому серед матерів-одиначок, 

особливо якщо вони мають дітей з обмеженими можливостями, бідність є 

вищою [Grushetsky and Kharchenko, 2009:6]. 

У Нігерії очікувана тривалість життя для жінок лише на 2,2 роки більша, 

ніж для чоловіків (55, 6 та 53,4 роки відповідно). Середні показник по Нігерії 

складає 54,5%, що станом на 2015 рік ставить відповідало 171 місцю по світу 

(за рейтингом Всесвітньої організації охорони здоров’я).  

Згідно з [Pamela Abbott et al 2006], бідність є серйозною проблемою для 

жінок похилого віку, оскільки вони витіснені з ринку праці та змушені 

займатися неформальною роботою та доглядом за іншими, а також тому, що їм 

бракує соціальних гарантій та рівних з чоловіками пенсійних прав, що робить їх 

вразливішими до бідності, порівняно з чоловіками похилого віку. Однак, як 

стверджують [Groves, 1992] та [Walker, 1992]: «По-перше, в середньому вони 
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живуть довше за чоловіків, чому й опиняються в категорії самих літніх людей, 

котрі загалом є біднішими. По-друге, через переривання професійної діяльності 

на ринку праці, а також через свою роботу в менш оплачуваних та менш 

статусних сферах, вони отримують менше доходів, що вираховуються за 

пенсійними формулами».  

Географічні чинники. За даними [Gender in Nigeria Report, 2012], Нігерія 

має серйозні географічні диспропорції. Показники людського розвитку є значно 

гіршими на півночі країни, де рівень бідності подекуди є вдвічі вищим, ніж на 

півдні (72% на північному сході, 26% на південному сході та 54% в середньому 

по країні). На північному сході недоїдає близько половини дітей до 5 років, а на 

південному сході – 22%. Наприклад, дівчата з народу хауса мають на 35% 

менше шансів піти до школи, ніж хлопчики народу йоруба. Вплив нерівності на 

життєві обставини дівчат та жінок сильно позначається на показниках здоров’я 

та освіти, як в середньому по країні так і окремо на півдні та півночі. Показники 

ґендерного насильства також є високими, особливо на півдні, де 

спостерігається найвища нерівність. В аспекті участі жінок у прийнятті рішень, 

[World Development Report, 2011] свідчить, що жінки не несуть рівної 

відповідальності за прийняття політичних рішень, на що вказує також низька 

присутність жінок (7,3%) у вищих законодавчих органах Нігерії. У приватній 

сфері жінки так само здебільшого не беруть участі в прийнятті рішень щодо 

управління господарством (включно з витратами коштів) та навіть щодо 

власного життя. 

По всій країні рівень бідності є різним в містах і селах. Бідність є вищою 

серед сільських домогосподарств, як з жінками, так і з чоловіками на чолі. У 

1996 році рівень бідності в містах був майже однаковим для жінок та чоловіків. 

Але показники бідності мають регіональну специфіку. У 1980 році бідність 

була вищою серед очолюваних жінками домогосподарств у всіх 6 регіонах 

Нігерії. Середній показник бідності для чоловіків та жінок був вищим на 

півночі країни [Aigbokhan, 2008]. Як стверджується в [MUFFY, 1998 cited in 
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Tolstokorova, 2009] бідність є проблемою для сільських мешканок старшого 

віку, котрі складають основну групу ризику в аспекті бідності. Вони мають 

низькі шанси на працевлаштування та не обмежений доступ до сучасних благ і 

суспільних послуг. 

 Нігерійські жінки і сьогодні є свого роду андеркласом, котрому бракує 

рівних можливостей як при участі в загальному розвитку, так і при розподілі 

його результатів. Це стосується усіх нігерійських жінок, хоча такі чинники як 

освіта, клас, етнічне походження, спорідненість, сімейний статус та релігія 

можуть посилювати чи пом’якшувати наслідки. Географічний поділ між 

мусульманською північчю та переважно християнським півднем також створює 

важливий контекст для боротьби за ґендерну рівність [Edozie, 2007]. Релігійні 

чинники стали більш значимими після політичної лібералізації, котра 

розширила релігійні свободи (починаючи з 1999 року) [Nolte et al., 2010]. До 

того часу у 12 північних штатах вже діяли закони шаріату. Поділ на північ та 

південь доповнює поділ між містом та селом, що має місце по всій країні. Як і в 

інших країнах Африки, в містах рівень життя є вищим, почасти через брак 

належних інвестицій в інфраструктуру та соціальні послуги на селі. Існує також 

і поділ між південними та північними міськими центрами, оскільки 

промисловість Півдня створює кращі економічні умови, ніж на Півночі. Крім 

того, столиці як північних, так і південних штатів дають кращі життєві умови, 

ніж інші міста у цих регіонах [Gender in Nigeria, 2012]. 

Розмір домогосподарства. Рівень бідності є вищим у великих 

домогосподарствах, байдуже, з чоловіками чи з жінками на чолі. Але жіночі 

домогосподарства страждають від бідності більше. За словами [Anyanwu, 2010], 

розмір домогосподарства має прямий і значущий зв’язок із бідністю чоловіків 

та жінок. Дані також свідчать, що наявність початкової, середньої чи вищої 

освіти (в порядку наростання) суттєво знижає рівень бідності серед чоловіків та 

жінок. 
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 Для домогосподарств на чолі з жінками ситуація ускладнюється мірою 

їхнього старіння. Вік голови домогосподарства також впливає на його 

благоустрій. Зі збільшенням віку зростає і добробут, мірою накопичення 

людського капіталу (освіти та/або трудового досвіду). Однак після виходу на 

пенсію та із настанням старості доходи падають. Саме тому зазвичай 

постулюється наявність зворотного зв’язку між доходами та показниками віку 

[Anyanwu, 2010]. 

Причини жіночої бідності в Нігерії та Україні зазвичай вбачають у 

суб’єктивних та об’єктивних чинниках, серед яких згадуються наступні. В 

Україні важливим чинником фемінізації бідності є спад трудової активності 

жінок та примусове виключення їх із ринку праці. Крім того існує 

невідповідність між рівнями доходу чоловіків та жінок. Жінки, попри наявність 

освітньої кваліфікації, заробляють менше, ніж чоловіки. Вони також 

стикаються з ґендерною дискримінацією на ринку праці та з тенденцією до 

заниження їхніх зарплат у тих секторах, де працює більше жінок, тобто у так 

званих «жіночих» професіях. Таку сегрегацію можна спостерігати у послугах, 

освіті, громадському секторі та сфері охорони здоров’я, де вони активно 

задіяні. 

Українська ситуація не надто відрізняється від нігерійської, де жінки 

також складають значну частину безробітних. Чоловікам віддається перевага 

над жінками з тих міркувань, що жінки можуть завагітніти і їхня праця стане 

менш продуктивною, оскільки материнство потребує багато часу та передбачає, 

що мати цілими днями дбатиме про сімейні потреби, особливо якщо дитина 

хворіє, а також тому, що існує загальне переконання, що чоловіки є більш 

сильними, завзятими й можуть працювати додаткові години, в той час як від 

жінок потребуються вчасно бути вдома, щоб дбати про сімейні справи. 

Особливості жіночої участі на ринку праці визначають міру їхньої вразливості 

до бідності. 
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Всі зазначені вище чинники різною мірою проявляються у Нігерії та в 

Україні, але їх можна спостерігати і в інших, особливо розвиткових, країнах. 

Вони тісно пов’язані з типом соціально-економічної структури цих суспільств. 

 

2.3. Наслідки фемінізації бідності 

У більшості  країн, що розвиваються фемінізація бідності є зворотною 

стороною економічно стабільності, переважно тому, що жінки складають 

половину населення. За даними [United Nations, 1995] бідність має різні прояви, 

як-то нестача доходів та виробничих ресурсів, необхідних для підтримки 

стабільної життєдіяльності; голод і недоїдання; погане здоров’я; відсутність або 

брак доступу до освіти та інших ключових суспільних послуг; висока 

захворюваність або смертність від хвороб; відсутність або неналежний стан 

житла; небезпечне життєве середовище; суспільна дискримінація та ексклюзія. 

Бідність також пов’язана з неучастю у прийнятті рішень та громадянському, 

соціальному та культурному житті. 

Наслідки жіночої бідності дають про себе знати у різних сферах життя 

жінок та їхніх дітей. Як в Нігерії, так і в Україні, наслідки фемінізації бідності є 

схожими, хоча їхні причини дещо різняться внаслідок розбіжності у соціальній 

структурі цих суспільств. 

Вихід з ринку праці. Хоча серед чоловіків безробіття є дещо вищим, ніж 

серед жінок (7% та 6%) відповідно, жінки значно частіше переривають свою 

економічну активність [Grushetsky and Kharchenko, 2009]. Наразі, вихід жінок із 

ринку праці здебільшого не пов’язаний з економічною кризою в Україні. 

Занижені жіночі зарплати (що складають 70% від чоловічих) – це недоотримані 

доходи; вони ускладнюють задоволення базових потреб. Сьогодні «жінки й 

діти складають дві третини з 1,6 млн офіційно зареєстрованих внутрішньо 

переміщених осіб. Вони стикаються з перешкодами, реалізуючи свої економічні 

та соціальні права, як-то працевлаштування, медична допомога, отримання 
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житла, суспільних послуг та благ. Відповідальність за добробут та безпеку сім’ї 

також лежить на жінках» [Gender Equality].  

Низька участь у лідерстві та процесі прийняття рішень. 

Доступ жінок до грошей та інших ресурсів, як, наприклад, політична 

влада, також є вкрай обмеженим, що призводить до фемінізації бідності 

[Grushetsky and Kharchenko, 2009]. Дуже мало жінок спроможні боротися за 

виборні політичні посади, особливо на вищих владних ланках, наприклад за 

парламентські чи президентські посади, про що свідчить кількість жінок в 

українському уряді. Їхня низька представленість у владі є наслідком браку 

ресурсів, необхідних для електоральних витрат [Martsenyuk, 2016 op cit]. 

Ситуацію ускладнюють і стереотипи про те, що жінки, на відміну від чоловіків, 

є мало спроможними до прийняття політичних рішень. Як наслідок, мало хто із 

жінок досягає керівних та відповідальних посад у політиці, а також 

громадському та приватному секторах, чи у великому бізнесі. 

Очевидно, що в Нігерії систематичний ґендерний дисбаланс та слабка 

участь жінок у процесі прийняття рішень, як правило, зумовлюється такими 

чинниками, як неосвіченість жінок, патріархат, поганий доступ до інформації, 

нестача досвіду та фінансових можливостей як у чоловіків. Але навіть 

подолавши ці перешкоди, жінки все-одно мають менше можливостей і шансів 

довести свої спроможності. Жінки погано представлені у владі: з 2007 по 2011 

рік їхня частка у верхній та нижній палатах парламенту Нігерії скоротилася з 7 

до 6% (середній показник по Африці складає 19%) [Gender in Nigeria, 2012]. Ця 

думка обстоюється у звіті [United Nations System in Nigeria 2013], де 

стверджується, що жінки все ще недопредставлені на виборних та призначних 

посадах, що зумовлено такими чинниками як патріархат, брак освіти та 

ресурсів для виборчих змагань тощо. За попередньої влади всі 36 губернаторів 

Нігерії були чоловіками, і жінки складали лише 16,7% серед замісників цих 

губернаторів.  
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Поганий доступ до інформації та освіти. Цей ефект має місце лише у 

Нігерії. Згідно з [Ajayi and Mbah, 2008] та [Adeyemi and Adu, 2012], багато 

дівчат передчасно полишають шкільне навчання через цілу низку чинників, як-

то ранній шлюб та відповідний «викуп за наречену», а також через релігійні, 

соціокультурні та внутрішньошкільні проблеми. Неспроможність багатьох 

дівчат отримати доступ до формальної освіти виливається у високі показники 

жіночної неписьменності та відповідні показники бідності. Бідність робить 

жінок залежними та пасивними, а також може створювати для них обставини, 

що роблять їх вразливими до сексуальної експлуатації. 

Більшість жінок має обмежений доступ до інформації та технологій. Щоб 

отримувати інформацію потрібен доступ до газет, інтернету, комп’ютера, 

телебачення або різних ґаджетів, що потребують джерел живлення (державних 

або приватних). На все це потребуються гроші. Бідні люди, що більше 

зосереджені на боротьбі за виживання, вочевидь, звертають менше уваги на ці 

потреби. За браку інформації розповсюджуються хибні уявлення, що ведуть до 

безглуздих переконань та шкідливих звичок, особливо в аспекті культурних 

практик, котрі сприяють поширенню хвороб, як-то ВІЛ або холера, та 

обертаються гіркими, але не неминучих помилок.  

Неналежне харчування. Після зростання ВВП на початку 2000-х років, 

проблема бідності та недоїдання в Україні суттєво пом’якшилася. Разом з тим, 

сильна нерівність створює для таких вразливих груп населення як жінки, діти 

та люди похилого віку, високі ризик бідності. Крім того, бурхливі події 2013-

2015 років в Україні призвели до зниження стандартів споживання [Ukraine 

Ministry of Economy 2000; Lambers 2015; WFP 2015a cited in Grebmer et al, 

2015]. В звіті [United Nations, 1995] стверджується, що бідність перекриває 

особистий доступ до належного харчування. Фемінізація бідності своєю чергою 

зумовлює неналежний доступ до їжі або веде до одноманітного харчування, 

котре призводить до недоїдання та хворобливості бідних жителів обидвох 

країн. Доступ до якісної їжі та збалансованого харчування є необхідною 
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умовою для відновлення життєвих сил. Коли жінки є більш вразливими до 

бідності, вони все частіше не отримують належного харчування у належних 

пропорціях. Вони вирощують та купують лише те, що можуть собі дозволити. 

Через високу ринкову вартість товарів в сучасній Нігерії та Україні, старші 

жінки та одинокі матері з дітьми страждають найбільше, оскільки суто 

статистично старих жінок більше, ніж старих чоловіків, і вони покладаються на 

свої пенсії та інші скромні джерела доходів, отримуючи при цьому великі 

комунальні рахунки, в той час як самотнім матерям ледь вдається забезпечити 

своїх дітей та виконати свої сімейні обов’язки, спираючись виключно на їхній 

власний дохід. 

Поганий стан здоров’я та недоступна медицина. Бідні жінки мають 

обмежений доступ до медичних послуг та ресурсів [Bern-Klug and Barnes, 

2009]. Хворі люди мають доступ до лікування лише при наявності грошей, 

достатніх для оплати рахунків та придбання ліків. Високі ризики бідності для 

жінок обертаються гіршим доступом до медицини. Насправді більшість гарно 

оснащених лікарень розміщені у міських центрах і є досить дорогими, в той час 

як бідні люди, котрі складають більшість населення, проживають переважно у 

сільській місцевості. Місцеві сільські лікарні мають гірше технологічне 

оснащення та персонал. А отже, там діють гріші стандарти пренатального 

медичного догляду, що підвищує материнську й дитячу смертність, особливо в 

Нігерії. Бідність примушує неодружених жінок та вдів оселятися в 

несприятливому середовищі, мешканці якого стикаються з вищими ризиками 

для свого здоров’я. 

Нігерія має один із найвищих показників материнської смертності в світі. 

Кожні десять хвилин при пологах помирає одна нігерійка. Нігерія витрачає на 

охорону здоров’я лише 6,5% свого бюджету. Соціальна позиція жінки 

всередині домогосподарства, її економічний статус, вік та освіта можуть 

впливати на її рішення звернутися по медичну допомогу. У 20% найбідніших 

матерів статистичні шанси на смерть є у 6,5 разів вищими, ніж у 20% найбільш 
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забезпечених. Хоча 9 із 10 жінок із вищою освітою та дві треті жінок із 

середньою освітою народжують, користуючись акушерськими послугами, 

серед неосвічених жінок так робить лише 1 із 10. У штаті Кеббі 94% жінок 

віком 15-24 роки нічого не знають про контрацепцію; дівчата з найбідніших 

сімей частіше одружуються в ранньому віці, що погано впливає на їхнє 

здоров’я. На Нігерію припадає 2% всього світового населення і цілих 10% 

світової материнської смертності. Щодня при пологах помирає 144 нігерійки, а 

це одна смерть кожні 10 хвилин. Кожна третя жінка 15-19 річного віку на 

півночі Нігерії народжує без допомоги лікарів, традиційних народних акушерок 

чи навіть друзів і родичів. В найгіршому положенні знаходяться найбідніші 

жінки та дівчата. Серед 20% найбідніших жінок лише 7 зі 100 народжують за 

участі лікарів, хоча і серед 20% найбагатших таких лише трохи більше 

половини (56%) [Gender in Nigeria, 2012]. 

Український уряд багато зробив для покращення медичного обстеження 

матерів, хоча з низки причин жінки все ще мають багато проблем із 

репродуктивним здоров’ям. Громадськість усе ще мало обізнана щодо 

репродуктивного здоров’я та прав жінок. Для багатьох жінок гінекологічний та 

пренатальний догляд лишається недоступним, неадекватним, неякісним або 

дорогим. За даними Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН 

України, «40% українських жінок стикаються з ускладненнями при вагітності, а 

кожна шоста жінка не може завагітніти. Погане харчування та бідність 

підвищують ризики для здоров’я під час та після вагітності» [Gander& 

Magdyuk, 2006: 31]. Високі шанси жінок на бідність виливаються у гірший 

доступ до якісного медичного обслуговування. 

Активізм та суспільна участь як засоби виходу жінок із бідності 

Як в Україні, так і в Нігерії існує жіночий активізм. В обох країнах 

активістки грають важливу роль у інформуванні інших жінок. Їхня діяльність 

відкриває жінкам нові можливості, котрих вони інакше б не досягли. Вони 

добиваються цього обстоюючи освітні права молодих жінок та покращують 
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їхнє життя іншими формальними та неформальними засобами. Жінки-

активістки певною мірою сприяють чесному використанню коштів, що 

виділяються на жіночі проекти. Крім того, вони докладають багато зусиль для 

розширення суспільної та економічної участі жінок. Більшість активісток у 

Нігерії та Україні боролися та борються за ґендерну рівність в усіх сферах 

життя, зокрема за трудові права жінок, безкоштовну соціальну допомогу 

пригніченим жінкам, проти застарілих гнітючих культурних упереджень, котрі 

примушують жінок триматися дому, виношувати й вирощувати дітей, 

позбавляючи їх самостійності. Ці зусилля мають за мету пролити світло на 

серйозну проблему жіночої бідності. Деякі жінки розглядають цю боротьбу як 

спосіб подолати пригнічення та досягти успіху та кращих умов життя, в той час 

як частина жінок все ще лишається залежною від чоловіків, культури, релігії та 

суспільства, що змушують їх почуватися залежними і слабкими та 

відмовлятися від боротьби за своє життя і долю. Можна згадати низку 

найвідоміших активістських об’єднань в обох країнах. В Нігерії – це ініціатива 

Жінки за зміни, фонд За краще життя, фонд Аґапе за письменність та розвиток 

села, Консорціум жінок Нігерії, Жінки борються за зміни, ініціатива Кудірат за 

демократію (KIND), Баобаб – за права людини та жінок. В Україні – це 

міжнародний центр прав жінок «La Strada», благодійний фонд Салюс, Жінки та 

перспектива, Жінки та суспільство, робоча група Ґендер і розвиток Корпусу 

миру, благодійний фонд «Жінки. Сім’я. Благодійність.». Ці списки можна 

продовжити. 

Дослідники стверджують, що надання жінкам рівних прав в умовах 

сучасної світової економіки є важливим чинником добробуту країн, що 

розвиваються. Це, звісно, стосується як України, так і Нігерії. Аналіз даних 

статистичного бюлетеня Центрального банку Нігерії засвідчив, що кількість 

жінок, котрі беруть трудову участь у різного роду розвиткових проектах в 

Нігерії – робота в державних установах, транспортній індустрії, торгівлі та 

інших сферах – складає приблизно 43,1%, в той час як чоловіча зайнятість 
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складає близько 56,9%. Однак слід розуміти, що ці цифри є дещо оманливими. 

Проаналізовані форми зайнятості не належать до числа тих, що складають 

основу економіки.  

Нігерія. Бідність стала глобальною проблемою, що стосується більшості  

країн, що розвиваються. Різні уряди всіляко намагалися боротися з цією 

проблемою, але не зуміли повністю подолати її. Перш, ніж здобути 

незалежність, Нігерія зіткнулася із суттєвими викликами, адже довгий час 

слідувала за лінією колоніалістів. Наприклад, жінкам не дозволялося 

працювати на державних посадах [Mahon, 2011:327]. Як наслідок, ця настанова 

зберігає вплив і сьогодні, адже і тепер жінки борються за місця в органах влади 

та на державній службі. Жінок вважали нижчими, а отже, неспроможними 

виконувати «роботу, котру мають виконувати чоловіки». Їх ізолювали 

настільки, що в суспільному плані їм бракувало сміливості втрутитися у 

чоловічий світ, за виключенням небагатьох жінок, що вміли пристосуватися. 

Ексклюзія разом із тим розвинула в жінках комплекс неповноцінності, котрий 

заважає їм усвідомити власний потенціал. Жінки, котрі зуміли досягти керівних 

позицій, докладали зусиль, аби вмотивувати інших жінок і допомогти їм 

усвідомити, що вони мають право на краще життя і дохід, і що це йтиме на 

користь їхнім сім’ям та їм самим. Як наслідок, багато жінок долучилося до 

активізму, ставлячи за мету подолання наявного статусу кво. Їхня мета – 

пробудити в більшості жінок потенціал, задавлений тиском громадської думки. 

Цим займаються жінки, котрі вірять у зміни, і протягом кількох останніх років 

вони досягли певного успіху як в Нігерії, так і в Україні. Жінки переймають все 

більше ролей, котрі приписуються чоловікам. Вони отримують у власність 

великі підприємства, здобувають керівні посади та займаються політикою. 

Жінки в цих країнах також беруть участь у різного роду діяльності, особливо 

волонтерській [Goldberg, 2010]. Завдяки цій активності жінки зуміли виробити 

напрямки й шляхи боротьби з бідністю. Вони опанували і озвичаїли заняття 

бізнесом. Вони також отримали можливість для вільного обміну думками, що 
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дозволяє їм проявляти інноваційні та креативні здібності, котрі створюють 

бізнес можливості, що йдуть на користь суспільству в цілому. Завдяки 

суспільній участі жінки напрацьовують зв’язки із тими, хто складає верхівку 

суспільства, а завдяки своїй насназі вони стають готовими пробувати нові 

способи заробітку. Ці процеси відбуваються як в Нігерії, так і в Україні, хоча в 

Україні вони є більш успішними. Причина цієї розбіжності в тому, що у Нігерії 

існують додаткові чинники, котрі сприяють фемінізації бідності, як-то культура 

або релігійний фанатизм. 

Статистика свідчить, що кількість жінок у нігерійських органах влади 

помітно зросла, хоча ці зміни відбувалися повільно. На виборах 2011 року із 

1533 посад лише 98 дісталися жінкам. Цьому посприяли культурні й суспільні 

переконання, котрі заважають жінкам брати участь у приватному секторі, 

системі власності, законодавчій та управлінській сфері. Тодішній уряд 

покращив ситуацію, назначивши певну кількість жінок на різні посади у ранзі 

міністра чи радника. Хоча сьогодні нігерійки і беруть участь у плануванні 

економічного майбутнього країни, потреба у збільшенні їхньої кількості у владі 

та бізнесі нікуди не зникла, адже це сприяє становленню Нігерії як стабільної, 

ґендерно рівної та демократичної країни. 

Попередні уряди стикалися з необхідністю знизити рівень бідності в 

Нігреії, але натрапляли на спротив з боку чоловіків, котрі не підтримували ідею 

рівності жіночих прав. Статистика по різним сферам економіки свідчить, що в 

деяких ключових секторах участь жінок є вкрай низькою. Наприклад, частка 

жінок, задіяних у будівельному секторі, складає 0,2%, в той час як чоловіча 

частка складає 3,2%. Серед жінок лише 0,5% працює у сфері транспортних 

комунікацій, в той час як для чоловіків цей показник складає 6,8%. У сфері 

управління та оборони працює 2,5% жінок і 7% чоловіків [FMWASD, 2008b]. У 

деяких інших секторах жіноча участь є настільки малозначущою, що нею 

зазвичай нехтують і не порівнюють з чоловіками. Було також встановлено, що 

задіяні в цих секторах жінки працюють переважно на нижчих посадах. Це, 
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звісно, заважає їм впливати на прийняття рішень, від котрих прямо залежить 

їхнє життя. Ці негативні тренди підкріплюються твердженнями деяких 

науковців про те, що жінкам слід обмежитися домом і вихованням дітей. Вони 

також стверджують, що це найкращий спосіб для жінок отримувати 

задоволення від свого повсякденного життя, справжня самореалізація жінки, на 

їхню думку, це материнство.  

Рівень письменності серед дорослих жінок складає 59,4%, в той час як 

серед чоловіків – 74,4%. Система початкової, середньої та післяшкільної освіти 

охоплює 57% жінок і 71% чоловіків [UNDP, 2005]. Крім того, жінки мало 

вивчають економічні дисципліни. Вибірка жінок за ознакою професії виглядає 

наступним чином: архітекторки (2,4%), кошторисоводи (3,5%), 

правниці\юристки (2,4 5), викладачки (11,8%), гінекологині 8,4%, лікарки 

(33,3%) [Ojo, 2002:127]. 

Більшість працевлаштованих нігерійок працюють повний робочий день, 

особливо у тіньовому секторі. Переважно вони займаються торгівлею, зокрема 

продають харчі. За словами [Mabogunje, 1991], по всій Нігерії, а особливо на 

півдні, продукти харчування потрапляють на ринок разом із сільськими 

мешканками, котрі зустрічають там міських жінок, отримуючи можливість 

зайнятися торгівлею. [Ahmed Ogungbibe and Olukosi, 1991] також вказують на 

активність нігерійой у сільськогосподарському секторі. Однак у Нігерії є і 

жінки, що залучені у погодинну працю, оскільки основне місце роботи не дає їм 

можливості прогодувати себе. Як наслідок, вони працюють кілька годин на 

одній роботі, а потім ідуть займатися іншою. Це виснажливий спосіб життя, але 

вони вдаються до нього, щоб вижити. Жінки із числа білих і рожевих комірців 

мають змогу забезпечити свою родину і значно менше вражені бідністю. Однак, 

жінки з неформального сектора і ті, що займаються разовою роботою, щоб 

утримувати власну сім’ю, мають низькі шанси сповна задовольнити базові 

потреби своєї родини [Unilorin.edu.ng, 2015]. Серед так званих «рожевих 



97 
 

комірців» (секретарок, няньок, виховательок та офіціанток) від початку 

переважають жінки. 

Наведені факти свідчать, що нігерійки все ще недостатньо залучені в 

економіку. З точки зору справедливості й ефективності, політична стратегія 

Нігерії свідчить про сумнівні успіхи, оскільки жінки мало представлені на 

ринку праці. Це підриває значущість країни в Західній Африці, котра ж 

загальновизнаною в регіоні. Дослідження свідчать, що Нігерії все ще не 

вдається забезпечити рівні можливості й рівний доступ до ресурсів для 

чоловіків та жінок. Ці невдачі перешкоджають соціальному, економічному і 

навіть політичному розвитку її громадян, особливо жінок. 

Адміністративні, владні та управлінські посади значно частіше 

дістаються чоловікам. Внаслідок концентрації жінок на нижчих ланках, вищі 

посади відходять чоловікам. Більшість чоловіків потрапляють на керівні посади 

завдяки своїм зв’язкам. 

Україна. В Україні фемінізація бідності є наслідком безробіття чи 

неповної зайнятості жінок. Хоча рівень безробіття серед чоловіків є вищим, 

жінки менше залучені в економічну активність на ринку праці і частіше 

вимушені відмовлятися від трудової активності. Згідно з даними за Державної 

служби статистики України за 2008 рік, участь на ринку праці серед жінок 

віком 15-70 років складала 58%, в той час як серед чоловіків – 70%. Крім того, 

жінки мають нижчі шанси отримати добре оплачувану роботу. Попри те, що 

відсоток працевлаштованих жінок в Україні вищий за відсоток 

працевлаштованих чоловіків, в середньому чоловіки отримують на 30% вищу 

зарплатню, ніж жінки [ULMS, 2007]. 

За підсумками виборів 2007 року, жінки складали лише 8% серед 

парламентарів. Загалом люди не готові голосувати за жінок, що зумовлюється 

культурними й історичними чинниками. Внаслідок професійної сегрегації, 

більшість жінок схильні віддавати свій голос за чоловіків. Дослідження 

свідчать, що 58% дорослих жителів України погоджуються з думкою про те, що 
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чоловіки загалом мають більший хист до політики, ніж жінки. Крім того, 76% 

українців та 38% українок, по-суті, не готові голосувати за жінок [ULMS, 2007]. 

Якщо порівняти структуру доходів українських чоловіків та жінок, то 

ґендерна нерівність на ринку праці стане очевидною. Якщо дохід жінок 

переважно складається із їхньої зарплатні, то джерелами доходу для чоловіків 

частіше є самозайнятість та підприємницька діяльність. Згідно з даними 

Інституту демографії НАН України, жінки складають 38% серед самозайнятих, 

26% серед керівників маленьких підприємств, 15% і 12% серед менеджерів 

середнього та великого бізнесу відповідно. Жінки переважають серед людей, 

що виконують неоплачувану працю в сфері сільського господарства. Жінки 

мають більше трудове навантаження, оскільки вони водночас виконують 

професійні обов’язки, домашню роботу та виховують дітей. Це скорочує їхній 

час для особистого життя та відпочинку. В підсумку це обертається зростанням 

бідності серед жінок. Серед випускників вишів та коледжів жінки складають 

57% та 52% відповідно. Однак після випуску ситуація змінюється, оскільки 

серед працевлаштованих випускників 57% складають чоловіки, в той час як 

жінкам відходить менш престижна й гірше оплачувана робота. Ґендерний 

дисбаланс є найбільш виразним в управлінській та політичній сферах. 

Стверджується, що хоча глобалізація в Україні є чинником економічного 

зростання, вона також сприяє бідності, оскільки створює політичні, культурні й 

соціальні нерівності. Глобалізація створює нерівність у доступі до прибуткової 

активності та ресурсів. Крім того, вона створює нерівність у доступі до таких 

соціальних благ як медицина, освіта, житло та соціальний захист. Вона 

призводить до нерівномірного доступу до інформації, інфраструктури та прав 

людини [Mahon, 2011:287]. Люди, особливо жінки, стикаються із проблемою 

ексклюзії. Всі ці проблеми створюють додаткове навантаження на жінок 

всередині сім’ї. Вони ведуть до збідніння й примушують докладати більше 

зусиль, щоб утримувати сім’ю. Відбувається сегрегація жінок на ринку праці, 
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де більшість із них отримують низькооплачувану роботу. Це призводить до 

того, що ґендерний розрив на ринку праці тільки зростає. 

Високі показники нерівності в Україні є також результатом нерівності 

доходу і, як наслідок, нерівності доступу до життєвих благ. Престижний спосіб 

життя доступний лише для тих, хто має хороший дохід. Ґендерному розриву 

посприяли і традиційні вірування, котрі існують із давніх часів [Duze, 174]. Так 

порушуються права людини та створюються перешкоди для демократичних 

реформ, а отже, жінки продовжують страждати через консервативні 

переконання суспільства. 

Українська влада докладала зусиль, щоб покласти кінець цьому явищу. 

Однак, оскільки це питання не піддається прямому урядовому врегулюванню, 

воно є складнішим, ніж може задатися. Врегулювання йшло шляхом 

розширення соціальних стратегій в громадській сфері та вирішення житлових 

проблем. Ще однією проблемою, з якою бореться уряд і яка вимагає загальних 

громадських зусиль, є суспільна ексклюзія. Ґендерні відмінності, як і нерівність 

загалом, сприяють збіднінню жінок, відколи до них не дослухаються і 

виключають із ринку праці. 

Ґендерний розрив має місце в Україні тому, що жінки недоотримують 

дохід. Він зумовлений тим, що жінкам не платять за піклування про сім’ю та за 

домашню працю. Крім того, ґендерна сегрегація дає знати про себе у 

професійних ієрархіях [Marsh, 1996]. Вона вкрай негативно впливає на жіночу 

зарплатню. Жінки – вразлива категорія, а особливо – матері-одиначки, котрі 

перевантажені сімейними справами, але мають дохід, замалий для задоволення 

базових потреб. «26,3% таких сімей живе за межею бідності, а 13,2% є 

надзвичайно бідними, тобто позбавлені доступу до медицини й базових 

соціальних послуг [Mahon, 2011:348]. Соціально-демографічні чинники, як-то 

соціально-економічний статус, рівень освіти і вік, також впливають на ґендерні 

розриви в доходах. Старі й малоосвічені люди мають шанси лише на низький 

дохід. 
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З плином часу змінюється і ґендерний розрив на ринку праці. За даними 

дослідження бюджетів домогосподарств (Household Budget Survey), у 2004 році 

намітився позитивний тренд на зниження ґендерного розриву. В обидвох 

країнах жінкам необхідно створювати власні політичні організації, аби 

збільшити свою участь в актуальній політиці та допомагати одна одній на 

урядовому рівні. Це сприятиме об’єднанню урядових сил у боротьбі з 

фемінізацією бідності. Зважаючи на кількість жінок у парламенті станом на 

2007 рік, у відповідності до чинних індикаторів Міжпарламентського союзу, 

Україна посідає 111 місце у світі, поряд з такими країнами як Гана та Нігерія. 

Рівень політичної участі жінок як у Нігерії, так і в Україні, все ще є низьким. 

Попри те, що жінкам потрібне політичне представництво, їм все ще бракує 

політичної активності. Низька участь жінок у політиці перешкоджає вирішенню 

їхніх проблем. Жінки бояться включатися у політику попри те, що конституції 

обох країн законодавчо захищають їхні права. Їхня низька політична участь 

негативно впливає на їхні можливості. Малочисельні жінки при владі 

неспроможні належним чином вирішити проблеми (такі як бідність), від яких 

потерпають їхні співгромадянки, оскільки в політиці важлива кількість і для 

досягнення необхідних показників їхня кількість має бути сумірною з 

чисельністю чоловіків, котрі їм співчуватимуть чи жадатимуть долучитися до 

їхньої боротьби та об’єднати з ними свої зусилля. 

Культурні практики, котрі сприяють фемінізації бідності. Існує низка 

історичних чинників, що зумовлюють жіночу бідність. Проблему бідності в 

Нігерії та Україні неможливо вирішити просто очоливши бюрократію. 

Політичні лідери нерідко переймаються власними потребами, забуваючи про 

важливість розширення прав жінок у суспільстві. 

Традиційно жінки не ходили до школи, оскільки це вважалося чоловічою 

справою. Як наслідок, освіту серед них здобували лише деякі. Хоча за останні 

роки їхня кількість суттєво збільшилася, вона все одно є суттєво меншою за 

кількість освічених чоловіків. Рівень освіти серед чоловіків зростає із року в 
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рік, що збільшує їхні шанси отримати вищі позиції на ринку праці. Найбільш 

освічені в світі люди – це чоловіки і вони весь час поповнюють число 

найвидатніших світових мислителів. Окремі дисципліни через свою складність 

також вважаються чоловічими. Так у жінок відбивається бажання вивчати їх. 

Ця тенденція існує з давніх часів і навіть якщо деякі жінки беруться їх вивчати, 

їхня чисельність лишається дуже малою. Це скорочує кількість жінок, котрі є 

спроможними задовольнити власні потреби. Більшість жінок залежать від своїх 

чоловіків, а деякі і не сподіваються на кращу долю. 

Сьогодні як у Нігерії, так і в Україні, на законодавчому рівні закріплено 

рівність доступу до освіти для чоловіків та жінок. Це зроблено, щоби 

впевнитися, що жінок не дискримінують в освітній сфері. Ця рівність 

стосується також і права на вищу освіту і на високооплачувану роботу. Однак 

багато жінок та дівчат, особливо в Нігерії, досі не мають доступу до освіти. 

Жінки у названих країнах також борються за рівність доступу до інформації. В 

обох країнах докладають зусиль аби впевнитися, що жінки мають змогу 

здобути базову обізнаність, наприклад, в сфері охорони здоров’я. На додачу, ці 

ініціативи мають на меті позбутися дискримінації жінок в аспекті доступності 

важливої інформації. 

Та ж ситуація має місце в політиці, оскільки дуже мало жінок мають волю 

боротися за позиції в органах влади [Chafetz, 2006]. Це відбувається, зокрема, 

тому, що жінки бояться як завжди програти чоловікам. Таким чином, вони 

уникають стресу і прикрощів. 

Існує переконання, що чоловіки працюють більше за жінок. І саме тому 

вони заслуговують більше грошей і кращу роботу, ніж жінки. Це зумовлює 

трудову сегрегацію жінок і сильно сприяє жіночій бідності. Іншим важливим 

чинником бідності жінок в Україні є розподіл між чоловіками й жінками 

можливостей для працевлаштування [Un.org, 2015]. Розрив в аспекті 

працевлаштування жінок та чоловіків зростає. Тому багато жінок, що могли б 

внести вклад в економіку, лишаються безробітними. Роботодавці побоюються 
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наймати молодих жінок, оскільки ті можуть вийти заміж та завагітніти. Слід 

зазначити, що ґендерна нерівність впливає на кар’єрні можливості навіть в 

аграрному секторі [Un.org, 2015]. Пріоритет у роботі на фірмах та при розподілі 

зарплат віддається не жінкам. Таким чином, вони і надалі страждають від 

бідності. 

В Україні доступ до медицини є однією з ключових проблем. У 2014 році 

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що ситуація з медициною в 

Україні є критичною, особливо у прифронтовій зоні. Доктор Нітзан, що 

представляє українське відділення організації, стверджує, що більшість норм із 

загального доступу до медицини працюють лише на папері. Люди вимушені 

самі купувати більшість ліків, і ситуація погіршується через відсутність 

стандартних механізмів ціноутворення. Війна робить людей біднішими і тим 

самим обмежує їхній доступ до медичного обслуговування, ліків та препаратів. 

Всесвітня організація охорони здоров’я протидіє цій проблемі, створюючи 

мобільні пункти швидкої допомоги. Вони переміщаються сільською 

місцевістю, де люди мають проблеми із доступом до медицини. У містах 

існують пункти первинної медичної допомоги надають базове медичне 

обслуговування бідним людям, що мають проблеми з мобільністю.  

Медицина у нігерійській провінції характеризується браком доступу до 

базового лікування, поганим фінансуванням, низькою ефективністю та 

неспроможністю задовольнити більш рідкі медичні потреби. У містах діє доволі 

багато медичних служб: як державних до приватних. Жителі міст мають значно 

кращі можливості, ніж селяни. 

Нігерія відома тим, що тамтешні показники материнської смертності 

складають 13% від загальної світової кількості. Щорічно при пологах помирає 

36 тисяч нігерійок. Із них 5,5 тисяч – це неповнолітні матері. У віковій категорії 

від 15 до 19 років кількість смертей при пологах серед неповнолітніх жінок 

складає 78%. Близько 70% материнських смертей трапляється внаслідок 

чотирьох наступних чинників: еклампсія, сепсис, кровотеча і ускладнення, 
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зумовлені абортом [www.dmflex.com, 2014]. Однак дослідження Фонду 

народонаселення ООН засвідчило, що за останні 20 років Нігерії вдалося 

знизити показники материнської смертності. Разом із тим, там вказано, що для 

досягнення рівня у 300 смертей на 100 тисяч вдалих пологів, зазначеного в 

цілях Декларації тисячоліття ООН, Нігерії доведеться докласти чимало зусиль. 

В Україні показник материнської смертності складає 32 випадки на 100 тисяч 

вдалих пологів [Tradingeconomics.com, 2015]. Очікувана тривалість життя 

жінок у Нігерії та Україні теж є відповідною. Мешканки України мають 

середню очікувану тривалість життя у 72 роки, в той час як нігерійки – 54 роки. 

Але до цього віку доживають, пройшовши крізь безліч складнощів, серед яких 

однією є бідність. 

Жінкам частіше доводиться звертатися до лікарень, і тому, якщо вони не 

мають достатнього доходу, то потрапляють у зону ризику. Більшість добре 

обладнаних лікарень знаходиться у містах і більшість жінок, особливо ті, що 

живуть у віддалених районах, зазвичай не мають доступу до них. Нерідко 

медичні послуги є дорогими, жінки ними нехтують і врешті це коштує їм 

життя. Більшість нігерійок позбавлені навіть пренатального і пологового 

догляду, та виношують дітей, покладаючись на традиції [Goldberg, 2010]. Це 

піддає життя їхніх дітей та їх самих ризику. Більшість бідних жінок взагалі не 

відвідують лікарень, що врешті може погано позначитися на здоров’ї їхніх 

дітей, котрі можуть стати для них тягарем. Діти можуть захворіти чи стати 

інвалідами, що зробить їх на все життя залежними від батьків. Діти безробітних 

батьків можуть лишитися на вулиці чи долучитися до незаконної діяльності. Це 

проблема усіх  країн, що розвиваються і її вирішення іще попереду. Загальний 

рівень смертності у Нігерії так само є вищим, ніж в Україні. 

Україна й Нігерія має схожі ситуації у сфері пенсійних виплат – чоловіки 

і жінки з однаковим стажем отримують сумірні гроші. Однак різниця 

зумовлюється проблемами в сфері управління пенсійними фондами з боку 

чинної влади. Ці проблеми виявляють себе у корупції та неефективному 
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управлінні пенсійною системою. Іншою проблемою, що впливає на жіночу 

бідність є розподіл соціальної допомоги. Наприклад, у Нігерії план по 

соціальному забезпеченню жінок все ще не повністю виконаний. У випадку 

України, система соціальної допомоги розширилася після здобуття нею 

незалежності. Беручи до уваги пенсійну систему, соціальну допомогу та 

очікувану тривалість життя в обох країнах, стає зрозуміло, що ці чинники 

впливають на жіночу бідність. Корупція в сфері соціальної допомоги впливає 

на життя жінок старшого віку, котрі залежать від своєї пенсії та інших виплат. 

З іншого боку, бідність в Нігерії так чи інакше походить на бідність в 

Україні. По-перше, рівень освіти у жінок нижчий, ніж у чоловіків. Це 

позначається на їхніх кар’єрних можливостях. Другим чинником є 

переконання, установки та індивідуальні цінності в суспільстві. Жінки що 

виросли в бідності схильні лишатися беззахисними, залежними та страждати 

від комплексу неповноцінності. Як наслідок, заміть того, щоб шукати спосіб 

покращити своє економічне становище, вони нічого не роблять, покладаючись 

на допомогу сім’ї та друзів. По-третє, нігерійки мають значно нижчий рівень 

працевлаштування, ніж чоловіки. Таким чином, вони мають менші доходи, що 

також зумовлює їхню бідність. Насамкінець, нерідко жінки лишаються 

непомітними в статистичних показниках. Їх не заохочують до роботи та 

підвищення продуктивності, що також сприяє їхній бідності. Витоки жіночої 

бідності лежать як в історичних обставинах, так і в культурних практиках. 

В ході аналізу рівня фемінізації бідності в обидвох країнах стає 

зрозуміло, що вони мають як схожі, так і відмінні риси. По-перше, Нігерія має 

вищі, ніж Україна, показники загальної бідності, а отже, і вищі показники 

жіночої бідності. Статистика по Нігерії свідчить про вищий рівень 

дискримінації жінок, ніж в Україні: припинення шкільного навчання через 

ранній шлюб, концентрація на домашніх обов’язках та ін.. Проблема жіночої 

бідності у Нігерії є гострішою, ніж в Україні. В Нігерії діють традиційні звичаї, 

спрямовані на приниження жінок. По всій країні мають місце високі показники 
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насильства проти жінок. На підтримку цього твердження, [Salaam, 2003] 

стверджує, що третина нігерійок заявляли владі про те, що зазнавали тієї чи 

іншої форми фізичного насильства. Але незареєстрованих випадків значно 

більше. 

Подібність між ситуаціями з фемінізацією бідності в зазначених двох 

країнах виявляється у низькій представленості жінок у органах влади, трудовій 

дискримінації та соціальних очікуваннях. За словами А. Толстокорової, «в 

Україні найсуттєвішим чинником фемінізації бідності є дискримінаційні 

ґендерні ролі та недосконале пенсійне законодавство» [Tolstokorova, 2009], що 

цілком стосується і Нігерії. Україна має лише 9,4% жінок у парламенті [UNDP, 

2012]. З такою статистикою шанси на впровадження належного законодавства 

на підтримку жінок та подолання жіночої бідності є вкрай низькими. Нігерія, 

так само як і Україна, потребує реформування ринку праці на користь жінок. 

Але почати слід з реформи у сфері освіти, котра забезпечила б їм можливість 

закінчити школу. Уряд повинен докласти зусиль у впровадження ініціатив по 

захисту жінок та відстоюванню ґендерної рівності. Жінкам має надаватися 

пріоритет при працевлаштуванні на державні посади. Показники жіночої 

бідності в обидвох країнах можна знизити лише завдяки подібним реформам. 

Задля кращого розуміння досліджуваної проблеми необхідно взяти до 

уваги потреби розвитку людського потенціалу та способи їх вимірювання. В 

контексті людського розвитку бідність вказує на щось більше, ніж відсутність 

належного добробуту. Її можна визначити як брак можливостей і вибору у 

найважливіших для людського життя питаннях [Bank, 2009]. Йдеться про 

можливості, котрі ведуть до здорового й творчого життя у відповідності до 

певних стандартів. Хоча більшість людей виводить бідність з доходів, поняття 

бідності людського потенціалу значить дещо інше, ніж бідність за доходом 

[World Development Report, 2001]. Людина чи домогосподарство без 

достатнього доходу цілком можуть задовольняти свої базові потреби, ведучи 

комфортне і творче життя. Бідність людського потенціалу (human poverty) – це 
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багатомірне явище, котре все ще мало досліджено, хоча й набуває популярності 

серед вчених. Для вимірювання бідності людського потенціалу існує низка 

показників. Згідно зі Звітом про розвиток людського потенціалу, для 

вимірювання бідності можна використовувати загальний показник під назвою 

Індекс бідності людського потенціалу (Human development index), котрий 

базується не на самих лише показниках доходу. Він включає чотири основні 

складники: виживання, знання, життєві стандарти і суспільна участь. Ці 

індикатори дають змогу виміряти ступінь наявної депривації. Хоча ці 

індикатори мають лише відносну точність, необхідно взяти до уваги, що таке 

розуміння бідності є значно ширшим і, подекуди, через відсутність даних, їх 

важко перевести у кількісні показники. Наприклад, серед індикаторів є такі як 

«свобода» та «задоволеність життям». 

Вимірювання жіночої бідності зазвичай спирається на показники доходів 

та споживання домогосподарства. Якщо дохід зазвичай адресує нас до джерел 

його надходження, то споживання торкається ширшого кола питань, котрі 

стосуються таких соціальних індикаторів, як, наприклад, індивідуальний 

добробут [Round, 2007]. До їх числа також входить письменність, очікувана 

тривалість життя, доступність медицини, показники смертності, зайнятість. Ці 

соціальні показники, згідно зі Звітом, і складають індекс людського розвитку. 

Причини сучасних проблем із фемінізацією бідності полягають не лише у 

нестачі доходу, але і в обмеженні можливостей та упередженнях, що панують в 

суспільстві. Ростуча частка бідних серед жінок є, поміж іншого, й наслідком 

зростання кількості матерів-одиначок, котрим нерідко бракує грошей на гідне 

виховання дітей. Низький дохід є наслідком упередженості, з якою жінки 

стикаються, шукаючи формального працевлаштування. Це веде до розширення 

порочного кола бідності, де жінки не можуть реалізувати свої базові потреби у 

їжі, житлі та одязі. У них також відчужують право на освіту й медицину. 

Суспільство накладає на жінок обов’язки, котрі перешкоджають реалізації 

їхнього економічного потенціалу. Жінки значно більше за чоловіків 
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страждають від недоступності медицини, оскільки на них лежить тягар 

дітонародження. 

 

Висновки до розділу 2. 

В цьому розділі ми зробили огляд літератури стосовно причин, наслідків та 

можливих шляхів подолання фемінізації бідності в Нігерії та Україні. Виходячи з 

розглянутих джерел, можна стверджувати, що сьогодні бути бідним означає 

відчувати брак доходів, достатніх для оплати основних людських потреб, як-то 

одяг, житло, їжа, а також брак можливостей вести нормальне життя та брати 

участь у соціальній, культурній, політичній, економічній та будь-якій іншій 

діяльності. Попри рух світу в бік економічного та регіонального розвитку, обсяги 

жіночої бідності тільки зростають. Попри те, що у цього явища є багато причин, 

основними чинниками, котрі задають даний тренд, є посилення темпів зростання 

населення, низька економічна продуктивність та економічна рецесія, що триває з 

1980-х років. У  країн, що розвиваютьсяах, де поширена нерівність та 

дискримінаційні практики проти жінок, що роблять їх вразливими до соціально-

економічних перетворень, мають місце й інші чинники. Зі зростанням бідності у 

Нігерії, у тамтешніх дівчат знижуються шанс закінчити школу чи курси 

професійної підготовки. Дівчатам відводять роль помічниць, і, в більшості 

випадків, вони вимушені лишатися дома, займаючись буденними клопотами та 

іншою діяльністю, що може примножити дохід домогосподарства. Бідність у 

багатьох випадках вимушує дівчат вступати в місцеві державні школи з поганою 

інфраструктурою та низьким рівнем навчання, за котрі взагалі або майже не треба 

платити. Бідність зміцнюється за рахунок того, що знижує серед своїх жертв 

шанси на соціальну й економічну мобільність. 

Висока вразливість до бідності становить серйозний виклик для жінок як у 

Нігерії, так і в Україні. Наразі немає сумніву, що причиною бідності нігерійок є 

безробіття, неповна зайнятість, скляна стеля, неписьменність, особливо у 

сільських районах та на півночі країни, низька участь в управлінській та 
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політичній діяльності. В Україні бідність серед жінок є наслідком безробіття, 

неповної зайнятості, скляної стелі, зайнятості в менш дохідних секторах 

економіки, а отже, і низьких зарплат, слабкої участі у політиці та одинокого 

материнства. 

Жінок необхідно допустити до управлінських позицій в сучасній світовій 

економіці. Це слід зробити тому, що наразі вони є вразливішими до бідності, хоча 

вони роблять суттєвий вклад у суспільний розвиток. Аби скоріше скоротити 

масштаби бідності, її безпосередні жертви, котрі, зазнаючи скрути, стають 

безпорадними перед цим викликом, потребуючи спеціальної державної 

підтримки, реалізація якої пом’якшуватиме їхні проблеми і сприятиме 

економічному зростанню й розвитку. Фемінізації бідності можна пом’якшити за 

допомогою різних стратегій, наприклад, розширивши участь жінок у прийнятті 

значимих рішень, зокрема у парламенті. Створюючи власні політичні організації, 

жінки отримають голос та взаємну підтримку у боротьбі з цією проблемою [Obi, 

2011]. Нехтування цими питаннями створюватиме перешкоди для покращення 

їхнього економічного становища. 

Наслідки цієї проблеми в обох країнах є схожими. Так само, схожими є і 

деякі чинники, що зумовлюють фемінізацію бідності, а отже, подібними будуть і 

способи її подолання. Уряди країн мають вжити належні заходи для запобігання 

цій проблемі. У Нігерії найбільше занепокоєння викликають питання рівності в 

доступі до освіти і до трудових можливостей [Bankole, 2006]. Розширення доступу 

жінок до цих двох сфер покращить їхній економічний потенціал. Іншим 

можливим рішенням для сьогоднішніх урядів може стати розвиток жіночого 

підприємництва. Зокрема цього можна досягнути, включивши жінок у структуру 

нового реформованого аграрного сектору, де жінки матимуть змогу нести 

відповідальність та ставати акціонерами нового сектору. Наприклад, в Україні 

уряд заохочує жіноче підприємництво у сфері еко-туризму, оскільки країна має 

багаті природні фонди. 
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Нігерійський та український уряди прагнуть знизити рівень бідності, 

докладаючи до цього певні зусилля, але не завжди досягають  успіху. Тому жінки 

мають усвідомити власні можливості по покращенню умов життя, хоча б через 

особисті зусилля. Їм слід долучатися до активізму та волонтерської діяльності, 

щоб допомогти собі та іншим жінкам покращити свої життєві шанси. Таким 

чином, це допоможе їм проявити свою креативність та розкрити себе у бізнесі. 

Уряди також заохочують моделі гнучкої й безпечної зайнятості для 

незахищених верств населення. В Україні малий та середній бізнес співпрацюють 

з державним аграрним сектором, що дозволяє їм спільно використовувати робочу 

силу та ресурси, пропонуючи людям можливість для повноцінної зайнятості. 

Федеральний уряд Нігерії протягом років реалізує різні відповідні стратегії. 

Подолання бідності є однією з невід’ємних складових планів розвитку країни 

[Bankole, 2006]. Для зниження об’єктивних показників бідності було створено 

спеціальні державні ініціативи, зокрема, Програму сільськогосподарського 

розвитку, Нігерійський аграрний та кооперативний банк, Національне 

сільськогосподарське страхування, Національне управління з питань зайнятості, 

Національна служба невідкладної медичної допомоги, Народний банк, Службу 

міських масових переміщень, Національна агенція аграрно-земельного розвитку, 

Національне управління з питань харчування, Службу розвитку доріг та провінції, 

Фонд національної економічної реконструкції та інші програми по покращенню 

рівня життя, зокрема, Програму зайнятості та просування [Anyanwu, 2010]. 

Фемінізація бідності у Нігерії та Україні постає як серйозна проблема, що 

створює перешкоди для розвитку цих країн. В обидвох країнах жінки складають 

понад половину населення, тобто левову частину, котру можна використати задля 

економічної стабільності всередині країни. 

В даному розділі також було проведено порівняння причин і наслідків 

фемінізації бідності в Нігерії та Україні та розглянуто схожій й відмінні 

особливості протікання цього процесу. 
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РОЗДІЛ 3. Нерівність на ринку праці як чинник фемінізації бідності в 

Нігерії та Україні (за результатами експертних оцінок) 

 

Основним методом збору даних у цьому дослідженні були експертні 

інтерв’ю. Цей дослідницький метод є корисним для комплексної оцінки 

досліджуваної проблеми із застосуванням експертного знання в певній сфері, його 

часто використовують у поєднанні з іншими дослідницькими методами, зокрема 

опитуваннями, фокус-групами та етнографічними спостереженнями. Зазвичай 

експертні інтерв’ю проводять face-to-face, але їх також можна брати телефоном чи 

через відео чат [Beate Littig, 2013] Експертні інтерв’ю стосуються спеціальних 

знань і досвіду людини, котрі вона здобула завдяки діяльності, відповідальності й 

обов'язкам, передбаченим її особливим функціональним статусом всередині певної 

організації чи інституції. Тут дослідників цікавлять не індивідуальні біографії та 

окремі в11ипадки, а експерти в статусі представників певних організації чи 

інститутів, позаяк вони представляють певні позиції або управлінські структури та 

володіють систематизованою аналітичною та фактологічною інформацією щодо 

досліджуваного явища. 

Ми опитували експертів, котрі мають відповідні знання, кваліфікацію та 

минулий і актуальний дослідницький досвід у сфері нерівностей на ринку праці, 

бідності та ґендерної проблематики. Було проведено інтерв’ю з 10 експерт(к)ами (5 

в Україні та 5 у Нігерії). Ми провели по п’ять розмов у кожній з країн тому, що 

проблематика ґендерної нерівності на ринку праці (що знаходиться в центрі уваги 

даного дослідження) є відносно новою для обидвох країн і наразі по цій темі є не 

надто багато експертів. В ході проведення п’яти інтерв’ю у кожній з країн ми 

виявили, що експерти дають схожу інформацію, лише розставляючи власні 

акценти. Добір експертів проводився за принципом наявності 5-річного досвіду 

участі у дослідженнях чи активізмі, пов’язаних з даною тематикою. Інтерв’ю та 
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інформацію ми збирали під виглядом аудіозаписів та письмових нотаток. Кожне із 

цих інтерв’ю тривало близько 1,5 години. 

Метод експертних інтерв’ю задовольняє меті даного дослідження, оскільки 

він достатньо гнучкий та місткий, що дозволяє ставити стільки питань, скільки 

потрібно та отримувати весь необхідний об’єм інформації від добре обізнаних в 

темі експертів. Експертні інтерв’ю дають нам глибоке й професійне знання про 

досліджувану тематику. Вони дозволили заощадити час на самому процесі збору 

даних, оскільки задіяні експерти розглядалися як носії практичної інсайдерської 

інформації та представники ширшого кола людей.  

Інші дані ми взяли із опублікованих тематичних опитувань, запозичили у 

дослідників, котрі займалися та займаються цією проблематикою в одній із двох 

країн. Ми використали також і статистичні дані та результати досліджень 

Національного бюро статистики Нігерії, Державної служби статистики України, 

Організації об’єднаних націй та Світового банку. 

Оскільки дане дослідження присвячено двом країнам з різних континентів, 

при аналізі ми також спиралися на дані Global Gender Gap Report (міжнародні 

доповіді про ґендерні нерівності). Ці доповіді, де міститься важлива деталізована 

інформація про ситуацію в Нігерії та Україні, писалися з опорою на дані установ, 

відповідальних за охорону здоров’я, ґендерні відносини й розвиток та сферу освіти 

в кожній країні. Ми використовуємо метод валідизаці результатів експертних 

інтерв’ю через їх триангуляцію за допомогою статистичних даних, взятих у 

відповідних установах. Отримавши відповіді на поставлені запитання та 

проаналізувавши зібрані дані ми підвищимо точність отриманих результатів. 

Перешкоди дослідження: 

1. Мовний бар’єр. Доступна англомовна література, присвячена українському 

аспекту досліджуваної теми, лише частково відображає досліджувані реалії, 

оскільки значна кількість матеріалів опублікована українською мовою. 

2. Пошук експертів та планування зустрічей з ними. Деякі з експертів, що спершу 

погодилися на інтерв’ю, згодом відмовилися через брак належних знань по темі. 
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3. Складання графіків. Експерти мають насичений графік, а інколи взагалі не 

виходять на зв’язок. Їм доводилося спеціально виокремлювати час для інтерв’ю.  

4. Перешкодою також виявилось пересування в Україні за низьких температур, під 

дощем та снігом. 

5. Під час перебування в Нігерії бракувало часу, оскільки доводилося в певні 

моменти летіти до України. Перельоти та поїздки на дальні відстані для зустрічі 

з експертами потребували значних грошових витрат. 

Аналіз, інтерпретація та презентація даних 

Представлені в цьому дослідженні дані описують обов’язки та виклики, що 

стоять перед жінками, а вплив цих викликів на жінок. Оскільки в центрі даного 

дослідження знаходяться жінки, дуже важливо зазначити, що їхнє місце в 

суспільстві змінюється мірою їхньої активної участі в розвитку економіки Нігерії. 

Традиційно від бідності у Нігерії найбільше страждають жінки та діти. Чоловіків 

вважають єдиними годувальниками сім’ї, внаслідок чого жінки перебувають у 

бездіяльності. Їхнє основне призначення – доглядати дітей удома, виконувати хатні 

справи та займатися дрібним фермерством, поки чоловіки йдуть з дому у пошуках 

засобів для утримання сім’ї. Після того, як жінкам дали доступ до ринку праці й 

формальної освіти, дівчата й жінки стали здобувати знання та вступати у 

конкуренцію з чоловіками. Основним чинником цієї революції став приріст 

населення, котрий вивів жінок на держслужбу та ринок праці, щоб ті мали змогу 

заробити собі на прожиття. З іншого боку, основним агентом цих змін була 

держава. З метою покращення життєвих умов громадян Нігерії було прийнято 

рішення дозволити жінкам займати керівні посади в усіх секторах економіки. Якщо 

жінкам не дають офіційно працювати та обирати собі професію, загальний 

економічний розвиток неможливий. 

Підсумовуючи дебати й дискусії щодо даних по обидвом країнам, можна 

стверджувати, що з XIX по XX століття як в Україні так і у Нігерії відбулося 

суттєве економічне зростання. Сучасні теми розвитку економіки є вдвічі вищими, 

ніж у XIX столітті. Участь жінок у публічній сфері так само зросла у рази. Ці два 
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показники взаємопов’язані, оскільки вони паралельно зростають. Тож, без сумніву, 

можна стверджувати, що між ними є прямий пропорційний зв’язок. Зростання 

кількості жінок на ринку праці веде до росту економіки та вказує на прискорення 

його темпів. 

З розвитком технологій, безвідносно наскільки інтенсивно ними 

користуються жінки, пригнічення жінок йде на спад, оскільки учасниці 

феміністичного руху отримали доступ до інтернету та інших засобів масової 

комунікації, і можуть поширювати інформацію світом. Феміністичний рух вплинув 

на багатьох жінок у самих різних країнах; Україна й Нігерія – не виключення. 

Боротьба за рівні права на ринку праці змінила ситуацію з бідністю у Нігерії та 

Україні. Відсоткове співвідношення між зайнятим і незайнятим населенням 

змінилося значною мірою через те, що жінки вибороли собі право бути 

годувальницями своїх сімей, як чоловіки. В стратегії надання допомоги від 

Світового банку розвитковим країнам доводиться теза про те, що жінки є більш 

вразливими до бідності і та інших несприятливих обставин, ніж чоловіків. 

Цей розділ присвячено проблемі нерівності на ринку праці та соціальній 

ексклюзії як чинників фемінізації бідності в Нігерії та Україні. Тут здійснено 

спробу унаочнити ґендерний вимір трудової нерівності та сегрегації, а також їхні 

наслідки, що роблять нігерійських та українських жінок більш вразливими до 

бідності у зв’язку із браком доходів. 

Соціальна нерівність вказує на ті способи, за допомогою яких соціально 

захищені верстви населення (з їхніми ґендерними, віковими, «класовими» та 

етнічними характеристиками) отримують особливий статус завдяки доступу до 

різних суспільних благ, як-то ринок праці та інші джерела доходу, система освіти та 

охорона здоров’я, а також політична участь і представництво [Walker, 2009]. 

Поняття соціальної ексклюзії використовується в різних частинах світу задля 

позначення несприятливого суспільного положення. Воно вказує на процес, у ході 

якого окремі люди, чи навіть цілі спільноти систематично позбавляються прав, 

можливостей, ресурсів, котрі зазвичай є доступними іншим членам суспільства, 
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слугуючи засобом суспільної інтеграції. Зокрема йдеться про доступ до житла, 

роботи, медицини, громадської діяльності , демократичної участі та юридичних 

прав [Boundless, 2016]. За словами [Hilary Silver, 1994], «соціальна ексклюзія чи 

соціальна маргіналізація – це несприятливе суспільне становище чи витіснення на 

периферію суспільства». Це поняття було вигадано у Франції та стало широко 

використовуватися в Європі. Нерівність на ринку праці та соціальна ексклюзія, 

таким чином, вказує на нерівномірний розподіл ресурсів та статусів, заборону або 

перешкоджання суспільній участі та праву на роботу. 

 

3.1. Ринок праці та фемінізація бідності: випадок Нігерії 

У 2015 році загальний федеральний показник трудової участі для чоловіків та 

жінок віком 15-64 роки складав 74,7%. Частка чоловіків складала 82,6%, а жінок – 

78,4%. Як і в 2013 році, як на федеральному рівні, так і на рівні штатів, основну 

масу найманих робітників складали чоловіки [NBS, 2016: vii]. 

Свідчення про особливості фемінізації бідності у Нігерії, а також про 

нерівність на ринку праці та соціальну ексклюзію, як про чинники, що її 

зумовлюють, було зібрано в ході п’яти експертних інтерв’ю, методику котрих ми 

описали вище. 

Згідно з (Eboyehi F), існує ціла низка чинників, що підвищують шанси жінок 

на бідність, порівняно з чоловіками. Перший чинник полягає у тому, що жінки є 

менш освіченими, ніж чоловіки. «У восьми північних штатах, зокрема, понад 80% 

жінок та 54% чоловіків не вміють читати» [Gender in Nigeria Report, 2012: 1]. 

(Uzoma P. and Atanda Y) погоджуються з цією думкою, в той час як (Afolabi M.) 

додає, що і жіночі навички загалом вважаються менш цінними. (Osita- Njoku A) має 

дещо іншу думку: вона стверджує, що, хоча неосвіченість і залишається однією з 

ключових причин бідності, сьогодні вона йде на спад, оскільки все більше дівчат і 

дітей йдуть до школи. Найбільш нагальною ця проблема лишається в у північній 

частині Нігерії, де 35% дівчат із народу гауза, через релігійні переконання і 

бідність, майже не ходять до школи; в сільській місцевості цьому сприяє бідність, 
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традиційний світогляд та вірування [Gender in Nigeria Report, 2012: iv]. Другим 

чинником є патріархальна структура нігерійського суспільства. Це зумовлює 

домінування чоловіків, котре зберігає силу навіть після того, як жінки стали 

отримувати освіту і влаштовуватися на роботу, що ускладнює, хоча і не повністю, 

їм доступ до управлінських посад. Чоловіки отримують більше можливостей при 

працевлаштуванні (Friday Eboyehi). Для (Afolabi M.), патріархальна сутність 

сімейних стосунків у Нігерії також позбавляє жінок голосу при прийнятті рішень 

стосовно їхнього власного життя та життя її родичів. Разом з тим, (Osita- Njoku A) 

стверджує, що неоплачувана жіноча домашня праця, котра потребує багато часу й 

зусиль, також скорочує участь жінок у прибуткових видах діяльності.  

Існують також і соціальній й культурні чинники, котрі роблять жінок більш 

схильними до бідності. Жінкам у суспільстві відводиться єдине місце. Маленьким 

дівчатам не дають розповісти про проблеми, пов’язані з їхнім реальним 

самопочуттям. Наразі ситуаціє дещо покращується, але дівчатам усе ще бракує 

права на голос, порівняно з хлопчиками. Твердження про те, що жінок не треба 

слухати, ними треба милуватися, чітко вказує жінці її місце – все життя її повинен 

контролювати чоловік. Жінок вважають за другосортних людей, котрі мають 

обмежене право на вибір. Ці обмеження роблять їх більш податливими до бідності. 

З точки зору релігії, жінки розглядаються як помічниці чоловіків, а отже, як 

залежні від чоловіків. За відсутності чоловіка жінки опиняються у скрутному 

становищі (Atanda Y).  

Жінки мають менший доступ до важливих суспільних ресурсів, як-то земля, 

кредитування, освіта, дохід, навчання, планування сім’ї, репродуктивне здоров’я та 

інформація, котрі є вкрай необхідними для виживання у сьогоднішній Нігерії, котра 

потерпає від рецесії. Деякі інші чинники, котрі роблять жінок більш вразливими до 

бідності, як-то релігійні вірування та цінності, котрі вказують жінкам, якою 

діяльністю вони можуть займатися, а якою не можуть. Це дає чоловікам 

можливість зберігати контроль над ресурсами%; шлюбом та репродуктивними 

ролями (котрі потребують від жінок багато часу і зусиль, залишаючи їм мало 
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можливостей для участі у прибуткових видах діяльності); способами виховання 

дітей жіночої статі, котрі породжують у дівчат почуття невпевненості і залежності 

від чоловіків. Чоловіки мають кращі можливості в трудовій сфері, за виключенням 

тих видів роботи, що вважаються жіночими; зокрема жінкам відводять роботу 

секретарки, няні тощо.(Afolabi M.). 

Жінки старшого віку мають вищі шанси на бідність. Внаслідок урбанізації та 

міграції молодшого покоління, старші люди залишаються самі, чекаючи на певну 

допомогу від своїх дітей, котрі, своєю чергою, теж стикаються з труднощами 

намагаючись отримати роботу і прожити у містах або приміських територіях. 

Подібний розпад сімейних зв’язків не надто йде на користь старшим жінкам, котрі, 

у будь-якому разі, лишаються наодинці зі своїми проблемами (Friday Eboyehi). 

Ранній шлюб, котрий також широко практикується на півночі Нігерії та у 

сільській місцевості, також посилює жіночу вразливість до бідності (Osita-Njoku 

and Uzoma P). На півночі Нігерії понад половину жінок шістнадцятирічного віку 

знаходяться в шлюбі і очікують протягом першого року сімейного життя народити 

дитину. Жінки позбавлені права успадковувати від родичів землю, котру можна 

використовувати для фермерства, здавати в оренду, продати чи використати як 

заставу, що також послаблює позиції жінок, серед яких лише 7,2% мають у 

власності землю [Gender in Nigeria Report, 2012:1]. 

Для (Uzoma P.) має місце і дискримінація при прийомі на роботу, інколи 

працедавці прямо вказують, що для виконання певних задач їм потрібен саме 

чоловік. Незаміжні жінки мають вищі шанси на працевлаштування, ніж заміжні, 

оскільки у них немає додаткових обов’язків. Неодруженим жінкам також 

висувають умови щодо їхнього можливого шлюбу, і якщо вони не спроможні 

задовольнити ці умови, їх звільняють. 

В контексті нігерійської культури й традицій, хлопчиків виховують як 

лідерів, а дівчат як піклувальниць про домашній затишок. Чоловіки, яких вважають 

головою сім’ї, несуть ільшу відповідальність за фінансові питання: оренду житла, 

оплату шкільного навчання тощо.Чоловіків, таким чином, заохочують до 
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понаднормової праці. З іншого боку, жінки теж зазвичай переконані, що нести 

відповідальність та захищати членів сім’ї та інших родичів – це чоловічий 

обов’язок. 

На ринку праці діє ціла низка чинників, що роблять жінок біднішими за 

чоловіків. По-перше, це приписані ролі, котрі передбачають безоплатну домашню 

працю та постійну турботу про інших членів родини, на що йде багато часу, який 

вони могли б витратити на заняття, що приносять дохід. Багато жінок займаються 

невеличким бізнесом та сільськогосподарською діяльністю, якщо мають доступ до 

землі, адже у більшості випадків ця земля їм не належить (Friday Eboyehi). У 

власності жінок знаходиться лише 4% землі на північному сході Нігерії і лише 10% 

на південному сході і заході країни [Gender in Nigeria Report, 2012:2]. У сільському 

господарстві на чоловіки завжди на перших ролях, адже вони пожинають урожай 

грошей, в той час як урожай продуктів, як-от овочі, перець чи окра, збирати 

доводиться жінкам. Жінки допомагають чоловікам у продажі продуктів та 

примноженні їхніх статків. Наприклад, у риболовних районах виловом риби 

займаються чоловіки, а на долю жінок випадає носити цю рибу на ринок і 

продавати її, і, як правило, віддавати гроші чоловікам (Uzoma P.). 

Лише незначна частка жінок має у власності засоби виробництва чи бізнес, в 

якому працює велика кількість людей. Здебільшого жінки є найманими 

робітницями державних та великих приватних підприємств, що належать 

чоловікам. Більшість самозайнятих жінок займаються малим бізнесом, котрий вони 

ведуть самотужки або за участь кількох робітників. Жінки мають менші 

можливості при працевлаштуванні, порівняно з чоловіками, почасти тому, що 

жінки здебільшого є менш освіченими або вивчаються так звані «жіночі» професії, 

котрі (переважно) дозволяють поєднувати роботу з виконанням домашніх 

обов’язків. У зв’язку з цим, жінки не мають можливості отримати повну зайнятість 

і, як наслідок, вони зосереджуються на некваліфікованій та низькооплачуваній 

праці. К наслідок, значна частина благ, пов’язаних із трудовою участю, проходить 

повз них, зокрема гроші, працевлаштування, самореалізація, набуття навичок та 
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інших соціальних благ. Деякі чоловіки почуваються некомфортно, коли їхні жінки 

розвиваються, особливо якщо вони освічені. Вони розпізнають в них начитаних 

жінок, котрі не готові грати другорядну роль, як того вимагає культура. Це створює 

в родині свого роду дискомфорт і вимушує жінок погоджуватися на менше (Afolabi 

M). 

За словами (Eboyehi F), шанси жінки на офіційне працевлаштування 

обумовлені такими чинниками як вік, сімейний стан, вік дітей, домашні обов’язки, 

місце проживання та рівень освіти. У приватному секторі роботодавці надають 

перевагу неодруженим жінкам, оскільки заміжні жінки обтяжені сімейними 

обов’язками, в той час як на шанси чоловіків вступ у шлюб ніяк не впливає. Крім 

того, перевагу, як правило, віддають молодим, а не старшим жінкам, що серед 

чоловіків виявляється меншою мірою. Старших чоловіків зазвичай вважають більш 

зацікавленими у освоєнні нових навичок, що, у порівнянні з старшими жінками, 

вважається їх перевагою. Жінки з меншою кількістю дітей або з дорослими дітьми 

мають менше домашніх клопотів, і роботодавці беруть це до уваги. Це значить, що 

вони матимуть більше часу на роботу і менше відволікатимуться на домашні 

справи. Для чоловіків ці чинники майже не грають ролі. Жінки із провінції мають 

гірші можливості, оскільки за місцем проживання діє мало відповідних установ, 

якщо діють взагалі (Uzoma P підтримує цю думку). Вони зазвичай стають 

вчительками у початкових та середніх школах, і це у кращому випадку, адже 

домашні обов’язки обмежують їхню мобільність, на відміну від чоловіків, котрі 

можуть щодня долати велику відстань дорогою на роботу, чи повертатися додому 

раз на тиждень чи місяць. Крім того, вони мають кращий доступ до інформації, ніж 

сільські жінки (Friday Eboyehi). (Uzoma) також стверджує, що жінки з півдня, сходу 

і заходу країни мають дещо кращі можливості для працевлаштування, оскільки їхня 

культура та релігія є менш строгою і поступово змінюється, на відміну від 

консервативних та строгих культури й релігії північних штатів. Обмеження на цих 

територіях накладають чоловіки, лишаючи собі свободу працювати на будь-якій 

роботі, поруч чи далеко від дому, вдень чи вночі. 
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(Osita-Njoku A) стверджує, що під час співбесіди як у чоловіків, так і у 

жінок майже завжди уточнюють вік. (Atanda Y) з нею погоджується, 

стверджуючи, що вік є чинником, котрий діє для обидвох статей. Але ґендер 

має значення у випадку одружених людей. Заміжніх жінок зазвичай не хочуть 

брати на роботу, якщо ті не мають цінних додаткових умінь, котрі надають їм 

перевагу над іншими. Якщо таких унікальних умінь немає, то роботодавці, 

особливо в приватному секторі, розглядають шлюб як перепону. (Atanda Y) 

наводить як приклад ситуацію з деякими банками, котрі встановлювали своїм 

молодим співробітницям терміни на вступ у шлюб, в той час як чоловіків ця 

заборона не стосувалася. Для будь якої роботи існує певний мінімальний 

освітній поріг, тому і чоловікам і жінкам для потребується освітня підготовка. 

Але всюди, окрім так званих «жіночих» робочих місць, перевага завжди на боці 

чоловіків. Дівчата в Нігерії все ще мають значно нижчий середній рівень 

освіти, ніж хлопці. Як наслідок, освічених чоловіків наразі більше, ніж жінок. У 

підсумку, серед людей, що мають кращу роботу і вищу зарплатню, 

переважають чоловіки. За словами (Uzoma), вступ у шлюб також знижає шанси 

жінок, порівняно з чоловіками. Одружені жінки і самі обирають роботу й 

кар’єру, більш сприятливу для догляду за дітьми та виконання домашніх 

обов’язків. 

У сучасній Нігерії, згідно з чинною конституційною нормою, кожен, хто 

проживає на певній території понад 10 років, вважається її «місцевим 

жителем», хоча в реальності це не спрацьовує, особливо коли йдеться про 

державну роботу. Таким чином, попри те, що певна людина народилася чи 

довго проживає у певному регіоні Нігерії (Сході, Заході, Півночі), це не 

значить, що її будуть сприймати як місцевого жителя, а отже, їй 

відмовлятимуть у працевлаштуванні. 

Вищезгадані чинники по-різному впливають на чоловіків та жінок. За 

виключенням так званих жіночих професій, чоловіки мають вищі шанси 

отримати роботу. Під час співбесіди чоловіків, порівняно з жінками, значно 
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рідше беруть до уваги такі чинники, як сімейний стан, кількість дітей, вік дітей 

та місце проживання (Afolabi M). 

Для (Atanda Y), в Нігерії існують трудові стереотипи з ґендерним тлом. 

Стереотипні уявлення про те, чим жінка може й повинна займатися, у Нігерії 

дуже поширені. Ще не так давно, до появи в 1970-х у Нігерії жіночого футболу, 

дівчат, котрі грали в футбол, вважали хлопчикуватими. Жінок частіше очікують 

побачити в ролі виховательок. Серед студентства випускних років дівчата 

частіше відвідують платні курси з інженерії, в той час як чоловіки виявляють 

бажання йти в нафтові компанії, банки (за виключенням відділів маркетингу), 

адвокати і судді. Жінки частіше стають вчительками й держслужбовцями. 

Немає жодного сумніву, що професія визначає зарплатню. Працювати в 

нафтовій промисловості значно вигідніше, ніж у державному секторі. Трудові 

стереотипи відтворюються у суспільстві завдяки низці культурних, звичаєвих, 

релігійних та соціальних чинників, про які ми згадували вище. 

Чоловіки беруться за вказану вище жіночу роботу лише за відсутності 

альтернатив. Мало хто з чоловіків займається цим із натхненням. Жінки, котрі 

йдуть у чоловічі професії стикаються з необхідністю щоразу доводити свої 

знання і компетентність, їх не сприймають серйозно і не надають посади, котрі 

дали б чоловіку з такими ж знаннями та навичками. Горизонтальна сегрегація, 

так само як вертикальна, призводить до розриву у зарплатні між чоловіками й 

жінками. Ці стереотипи відтворюються завдяки вибору жінок, котрий вони 

волею чи неволею здійснюють самі. Особливо в приватному секторі, котрий є 

надзвичайно конкурентним і орієнтованим на прибуток, роботодавці 

намагаються максимізувати прибуток, і тому вони вимагають від робітників 

більшого, ніж передбачає їхня кваліфікація (Osita-Njoku A). 

В певних сферах експлуатується і жіноча сексуальність. Наприклад, 

банки використовують жінок для маркетингу, вони наймають красивих 

молодих дівчат, примушуючи їх щомісячно приводити певну кількість клієнтів 

під ризиком втратити роботу, чому і користуються ними в рекламних цілях як 



121 
 

засобом нарощення депозитів. У сфері освіти жінок нерідко розглядають як 

природних виховательок, чому частіше й наймають на роботу вчительками 

молодшої школи (Friday Eboyehi). 

Управлінські (лідерські) позиції зазвичай віддають чоловікам. У 

державному секторі лише 30% робочих місць і тільки 17% керівних посад 

належить жінкам [Gender in Nigeria Report, 2012: v]. Національне бюро 

статистики Нігерії зазначає, що за період з 2010 по 2015 рік в середньому 72,3% 

керівних посад на державній службі належали чоловікам, і лише 27,7% – 

жінкам [NBS, 2016: vii]. Наприклад, в Університеті штату Імо наразі вперше на 

керівній посаді знаходиться жінка (у статусі проректорки). Деякі чоловіки із 

числа викладачів цим обурюються, попри її ділову ефективність. На їхню 

думку, вона не зможе успішно керувати університетом і буде некомфортним 

керівником для своїх підлеглих. Зазвичай чоловікам потрібен час, щоб почати 

сприймати жінку як лідерку і голову їхньої установи. Незважаючи на усі 

стереотипи, коли жінки успішно працевлаштовуються у системі вищої освіти 

або отримують керівні посади, їх не обділяють заробітною платою, порівняно з 

їхніми колегами-чоловіками того ж рівня (Uzoma P.). 

Жінок вважають неспроможними до роботи у сферах, де передбачена 

фізична праця, наприклад, там, де витрачається багато зусиль на переміщення 

важких предметів, роботу з великими машинами і т. д., а от у сфері послуг їх 

радше вважають хорошими робітницями. Подібні ґендерні стереотипи 

впливають на жіночий світогляд і робить їх схильними до конформізму, навіть 

на етапі вибору спеціалізації при навчання у школі. Через ці стереотипи жінкам 

також важко дістатися керівної посади. Це виражається в тому, що жінок 

вважають більш емоційними і менш владними, ніж чоловіки, котрі не надто 

підтримують і заохочують жінок до боротьби зі лідерські позиції, навіть якщо 

вони мають достатню кваліфікацію. Це зумовлює своєрідний ґендерний розрив 

у сфері трудоємкої або технічної праці, а також у сфері IT та на інших гарно 

оплачуваних робочих місцях (Afolabi M.). 
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В усіх сферах жінки стикаються зі складнощами при пошуку роботи та 

зазнають ексклюзії з боку окремих організацій через сам факт своєї жіночості. 

Ймовірність того, що жінка завагітніє, що знизить її продуктивність, завжди 

береться до уваги. Окремі дослідження показують, що в певних секторах жінки 

є більш компетентними і ефективними, ніж чоловіки. У деяких сферах, 

особливо в приватному секторі, жінкам таки віддають перевагу, особливо, коли 

в цьому є потреба. Але окремі хороші посади нерідко притримуються виключно 

для чоловіків. Схильніше ставляться до жінок на низових вчительських 

посадах, оскільки вони раніше звільняються та мають змогу займатися 

домашніми справами (Friday Eboyehi). (Osita-Njoku A) теж дотримується цієї 

думки, зазначаючи, що в приватному секторі жінки, через свої біологічні 

особливості, частіше потерпають від нерівності та ексклюзії. Нерідко жінки 

позитивно впливають на ту область, якою вони займаються, попри поширене 

переконання, що жінки є слабшими, менш адаптивними і потребують більше 

часу, що підбиває роботодавців надавати перевагу чоловікам, за виключенням 

окремих професій, наприклад, виховання, до яких жінок упереджено вважають 

більш схильними через вроджену терплячість, чутливість та м’якість. 

Згідно з (Atanda Y) серед висококваліфікованих професіоналів ексклюзія 

є майже суцільною. Але побічно жінки зазнають ексклюзії і через тих, хто 

зацікавлений у підтримці подібних ґендерних диспропорцій. Такі диспропорції 

існують і в сфері низькокваліфікованої праці. Серед автомеханіків чоловіків 

буде значно більше, ніж жінок. Так само і серед водіїв. (Uzoma P) стверджує, 

що серед низькокваліфікованих робітників, як-то техніків, механіків, 

електриків ви навряд чи знайдете жінку, оскільки ніхто не звик, щоб жінки 

займалися такою роботою. Жінки зазнають утисків навіть у політичній сфері, 

оскільки вважається, що жінкам бракуватиме часу на відповідну діяльність, і 

що їхні чоловіки не дозволять їм цим займатися, оскільки жінок у політиці 

нерідко сприймають як повій. Академічних співробітниць чоловіки теж неохоче 
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відпускають на конференції та в різного роду відрядження, будучи непевними 

щодо того, чим саме жінки там займатимуться. 

В першу чергу жінки зазнають дискримінації через надмірний стрес, що 

знижує продуктивність їхньої праці, що підбиває багатьох роботодавців 

наймати чоловіків, котрі менш обтяжені домашніми клопотами і мають більш 

гнучкий розпорядок дня. Чоловік може спокійно поїхати по робочим справам, в 

той час як жінці для цього потребуватиметься спеціальний дозвіл, оскільки 

чоловіка ніхто не попросить кілька днів поспіль подоглядати за хворими 

родичами, хоча для жінок це є типовою проблемою. Ймовірна вагітність також 

нерідко стає перепоною для працевлаштування, оскільки вагітним жінкам раз 

на тиждень потрібно ходити до лікаря, а згодом вони потребуватимуть 

багатомісячної декретної відпустки та цілої низки інших речей, необхідних для 

материнства – лишатися вдома, годувати сім’ю, возитися з дітьми, поки 

чоловіки зайняті різного роду трудовою активністю. Жінок також нерідко 

беруть на ґендерно чутливі професії, що, з іншого боку, обмежує їхні можливі 

заняття. Дослідники встановили, що жінки все ще мало залучені в освіту у 

сфері науки і технологій. Вони все ще надають перевагу виховательській, 

вчительській або секретарській роботі, працюють прибиральницями, 

кухарками, візажистками та ін., що зменшує їхні шанси на зайнятість у інших 

сферах (Afolabi M). 

Між чоловіками й жінками в Нігерії існує суттєвий розрив у доходах. 

Розбіжності у доходах існують в усіх професіях. У державному секторі 

більшість високооплачуваних посад належить чоловікам: нафтопромисловість, 

будівництво, інформаційні технології, інженерія та навіть медицина. Натомість 

у сфері обслуговування, де платять менше, переважають жінки. 

Якщо поглянути на сільське господарство, то в провінції фермерством 

займаються як чоловіки, так і жінки. Більша частина землі належить чоловікам, 

котрі виділяють частину землі жінкам для роботи. Після збирання врожаю, 

жінки віддають весь продукт своїм чоловікам, котрі, після успішної реалізації, 
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інколи відають їм частину грошей. В сфері неформальної зайнятості, якою 

здебільшого є сільське господарство, чоловіки займаються вирощенням більш 

прибуткових харчів, як-то пальмові плоди, какао та ін., в той час як жінки 

вирощують такі харчові культури як диня та маніока. Тому праця чоловіків 

приносить більше грошей, ніж праця жінок, більшість з яких не може перейти 

до більш прибуткових видів фермерства, оскільки земля належить не їм або 

вони розпоряджаються надто маленьким клаптем землі, що примушує їх 

зосередитися на вирощуванні харчів для щоденного вжитку. 

Згідно з існуючими звичаями, якщо сім’ї бракує грошей на освіту дітей, 

то до школи відправлять саме хлопчика, навіть якщо він і не надто здібний, 

оскільки він – син, в той час як його сестру спрямують навчатися швацькій 

справі, і це тільки якщо їй поталанить, адже її можуть лишити вдома, щоб та 

допомагала матері з домашніми клопотами чи займалась дрібною торгівлею, 

поки не одружиться і не стане матір’ю сама. За таких обставин, чоловіки 

надійніше й ширше представлені у формальному секторі. Сам факт того, що 

дитина – дівчинка скорочує її можливості, особливо в сільській місцевості, 

оскільки не отримавши належної освіти, вона не отримає хорошої роботи і 

кар’єрного просування, а отже, і гідної зарплатні. Хоча слід зазначити, що 

наразі ця ситуація поступово вирівнюється. 

Більша частина жіночої активності зосереджена довкола дому, їх змалку 

навчають турбуватися про дітей, чоловіка, родичів. Від багатьох жінок 

очікують, що ті в першу чергу займатимуться сім’єю, і якщо їм доводиться 

працювати, вважається, що це має бути часткова зайнятість. Ці очікування 

більш поширені у сільській місцевості, де ерозія традиційних поглядів 

відбувається дуже повільно. Якщо жінка не має формальної зайнятості, чому 

сприяє ціла низка суспільних обставин, в старості вона не зможе розраховувати 

на пенсію і їй доведеться покладатися на родичів або тільки на себе саму 

(Friday Eboyehi and Afolabi). 
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(Osita-Njoku A.) дотримується думки, що не існує власне ґендерного 

розриву у зарплатні, оскільки цей розрив зумовлюється рівнем кваліфікації та 

трудовим досвідом. Однак ґендер може стати проблемою тоді, коли йдеться про 

трудову ефективність праці, оскільки запорукою кар’єрного просування є 

пунктуальність, ставлення до праці, продуктивність, ініціативність, творчий 

підхід, почуття відповідальності, а також оцінки та рекомендації інших. Через 

материнські та домашні обов’язки, жінка може бракувати часу та ресурсів, щоб 

працювати як чоловіки. Так чоловіки отримують кращі шанси на кар’єрне 

просування, а отже, і на вищу зарплатню. Жінки ж переважають на 

вчительських посадах у молодшій та середній школі, і за їхню роботу їм не 

платять великих грошей. 

(Uzoma P) стверджує, що у державному секторі Нігерії немає великої 

диспропорції у доходах, оскільки розмір зарплатні залежить від рівня освіти. В 

окремих місцях батькам непросто дати своїм дочкам той рівень освіти, котрий 

вони заслуговують. Внаслідок таких розбіжностей у рівні освіти, на певні 

посади жінкам потрапити доволі складно. 

У сфері бізнесу чоловіки мають вищі можливості, ніж жінки, оскільки 

вони частіше мають гроші, щоб відкрити своє підприємство. (Afolabi M) 

підтримує цю точку зору, стверджуючи, що у широкомасштабному 

виробництві, дистрибуції та постачанні товарів, стандартній та оптовій торгівлі, 

а також у малому бізнесі, переважають чоловіки, в той час як жінки переважно 

займаються дрібним бізнесом чи є індивідуальними підприємницями, що не 

вимагає великих капіталів, пересування на дальні відстані та переміщення на 

віддалі від домівки, де на жінок завжди чекають сімейні клопоти. 

Жінки, що займаються збутом товарів та послуг, легко піддаються 

експлуатації, вони виконують роботу, до якої нерідко не мають схильності, не 

мають шансів на постійну роботу та кар’єрне зростання. 

Вона також стверджує, що окремі жінки під час вагітності та після 

народження дитини йдуть з роботи не розрахувавшись, що погано позначається 
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на їхньому фінансовому становищі. У Нігерії, особливо у її північних штатах, є 

робота, котру не дозволяють виконувати жінкам, оскільки культура і релігія 

виштовхує жінок на манівці, так, наче їхня роль – милувати око чоловіків. 

Пенсійні виплати також залежать від досягнутої посади та рівня заробітної 

плати. Так трудова дискримінація позначається на жінках після виходу на 

пенсію (Uzoma P.). 

Згідно з (Atanda Y.), у Нігерії існує багато відмінностей у доходах 

чоловіків та жінок. Можливо це не позначається на співробітниках державних 

установ, з очевидних причин. Але це стає очевидно із відповідних посад, 

кар’єрного просування та розподілу відповідальних позицій, де чоловікам 

завжди надається перевага. У підсумку, це позначається на жіночих зарплатах, 

а по завершені кар’єри – на пенсіях. У приватному секторі ці розбіжності 

одразу кидаються у вічі. Те, що приватні підприємства, на відміну від 

держустанов, керуються критеріями вигоди – це нормально. Але це призводить 

до ґендерних диспропорцій при наймі та розподілі посад. Як правило, перевагу 

надають чоловікам. Адже жінки мають забагато додаткових змінних: їм 

потрібно забирати дітей зі школи, виконувати домашні обов’язки, проходити 

пренатальний огляд, шукати няньок для догляду за дітьми та займатися ще 

цілою низкою сімейних справ. Роботодавець може приймати рішення щодо 

найму жінки ретроспективно. Врешті, це може позначитися на її кар’єрі, 

зарплаті, а в підсумку і на пенсії. Кар’єрному просуванню в академічному 

середовищі теж можуть перешкоджати домашні обов’язки. Можна хоча б 

порівняти кількість професорів чоловічої та жіночої статі. 

На нігерійському ринку праці діє скляна стеля, хоча окремим жінкам 

вдається дістатися найвищих позицій як в політиці, так і в бізнесі чи в 

академічній сфері. Але переважна більшість жінок натикається на цілу низку 

невидимих перешкод (Eboyehi F.). За словами (Osita-Njoku A.), різниця у рівні 

зайнятості чоловіків та жінок створює ситуацію, за якої на верхніх шаблях як 

правило опиняються чоловіки. У держсекторі Нігерії більшість управлінських 
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позицій належить чоловікам. У приватному секторі ситуація аналогічна. 

Соціальні, культурні та релігійні уявлення нігерійського суспільства, з його 

схильністю до патріархату, породжують та виправдовують скляну стелю, хоча 

значній кількості жінок вдається досягти успіху, незважаючи на усі перепони. 

Враховуючи, що найвищі політичні та комерційні позиції належать 

чоловікам, вони мають змогу контролювати ці процеси, обстоюючи та 

захищаючи власні суспільні інтереси. Через патріархат та егоїзм чоловіків, 

жінкам на високих позиціях значно важче обстоювати свої інтереси. 

Суспільство відтворює принизливі та стереотипні уявлення про жінок, що 

позначається на світогляді якого членів – як чоловіків, так і жінок. Нещодавно 

президент Нігерії під час розмови з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, 

котрій не пощастило народитися жінкою, сказав, що його дружина повністю 

присвячує себе кухні та іншим домашнім клопотам. Це свідчить, що він 

принизливо ставиться до власної дружини, вказуючи, що її місце – вдома. 

Подібні уявлення створюють усі підстави для існування скляної стелі, оскільки 

головування жінок над чоловіками вважається неприйнятним. 

Жінок, котрі займаються політикою, таврують як розкутих, примхливих 

чи най як повій, оскільки політику вважають брудною справою, і коли жінки 

починають нею займатися, вони вдаються до дуже «нежіночих речей», аби 

лише дістатися влади. Це створює перед жінками перепони і налаштовує 

виборців проти них. Патріархальні культурні форми спираються як на прямі, 

так і на приховані дискримінаційні прояви проти жінок (Uzoma P.). 

Згідно з (Afolabi M), багатьом жінкам вдається пробити скляну стелю, але 

їхня частка у загальній кількості жінок, котрі переважно працюють на нижчих і 

середніх ланках, є надзвичайно мізерною. У бізнесі трапляються такі жінки, як 

Сесилія Ібру, котра працювала головним виконавчим директором та 

генеральним директором низки банків. У політичному житті є такі жінки як 

Нґозі Оконьйо Івуала, що зарекомендували себе водночас, як професіонали й 

успішні політики. Певній кількості вдалося потрапити в парламент, стати 
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директорками державних підприємств або головами комісій чи університетів. 

Але, все ж, жінкам не вдалося дістатися вершини у збройних силах, поліції чи 

інших силових органах. Чоловіки та жінки мають очевидно нерівні шанси у 

силових структурах та на керівних позиціях. 

Чоловіки та жінки у Нігерії мають однаковий вік виходу на пенсію, але ці 

пенсії суттєво відрізняються, оскільки більш дохідні позиції та робочі місця 

належать чоловікам, що у підсумку виливається і у вищі щомісячні пенсії. Це 

несприятливо впливає на становище старших жінок, особливо зважаючи на 

поступову ерозію родинних зв’язків. Якщо жінка самотня, не має чоловіка й 

дітей, її становище буде найбільш скрутним (Friday Eboyehi). (Osita-Njoku A) 

погоджується з такою оцінкою, зазначаючи, що різниця у пенсіях є наслідком 

того, що більш прибуткові професії та посади здебільшого дістаються 

чоловікам. 

За словами (Uzoma P), чоловіки мають більше можливостей для того, щоб 

працевлаштуватися і після виходу на пенсію, в той час як у жінок таких 

можливостей майже немає. Жінки, що вийшли на пенсію страждають, оскільки 

суспільство відштовхує їх, навіть коли вони все ще можуть працювати. Як 

стверджує (Atanda Y. and Afolabi), ґендерна нерівність сама по собі не чинить 

негативного впливу на розмір пенсії. Немає сумніву, що на управлінських 

позиціях немає жодної ґендерної рівності, як в державному, так і в приватному 

секторі. З очевидних причин, чоловіки швидше просуваються академічною 

драбиною чи кар’єрними сходами в бізнесі. Заміжнім жінкам доводиться 

витрачати багато часу на домашні обов’язки. Це створює перешкоди при 

просуванні на вище позиції. Дуже мало жінок у Нігерії мають у власності 

великі бізнес-підприємства. Їхня присутність є радше уявною, ніж реальною, 

оскільки у будь-якому секторі частка жінок-власниць є ледь помітною. 

Нерівність на ринку праці та соціальну ексклюзію можна було б звести до 

мінімуму, якщо вдасться змінити систему цінностей. Якщо хлопчики та дівчата 

ростимуть у рівності, здобуваючи належну освіту та навички, це сприятиме 
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розширенню соціальної участі та трудової і соціальної рівності. Освіта тут грає 

визначальну роль. Якщо жінки стануть незалежнішими й гнучкішими, вони 

отримають кращі шанси на ринку праці та вийдуть на нові позиції, порівняно з 

тим, що вони мають наразі (Uzoma F and Eboyehi F). 

Жінки допомагати та підтримувати інших жінок, а не перешкоджати одна 

одній. Надто багато жінок не вірить у лідерські якості одна одної і не готові 

висловлювати взаємну підтримку чи голосувати одна за одну навіть на 

робочому місці. Жінки теж беруть участь у трудовій дискримінації одна одної. 

Навіть жінки-роботодавці часто говорять, що це, мовляв, чоловіча робота і що 

чоловік вправиться з нею краще, навіть коли мова йде про інтелектуальну 

працю, нерідко жінкам навіть не дають шансу довести свою компетентність. 

Жінки приймають та поділяють уявлення про те, що чоловіки краще 

вправляються з викликами, ніж жінки. Таке ставлення до життя примушує 

багатьох жінок погоджуватися на менше. Наймаючи на роботу інших жінок, 

жінки поступово доводитимуть, що вони можуть виконувати роботу, якою, як 

вважається, мають займатися чоловіки, особливо якщо вони вкладатимуть в неї 

свої сили і розум, особливо у випадку інтелектуальної праці. 

Намагання зробити ринок праці більш чутливим до питань інклюзії, 

рівності та ґендерного балансу, робить цей ринок більш справедливим. Якщо 

жінки свідомо і масово орієнтуватимуться на те, щоб працювати офіційно, то з 

часом це вирівняє їхні шанси на висококваліфіковані керівні посади і багато 

жінок насправді там опиниться. Сьогодні дітей все частіше віддають у дитсадки 

та ясла, завдяки чому жінки звільняють час, щоб сконцентруватися на роботі та 

досягти тієї ж продуктивності, котру мають чоловіки, не обтяжені подвійним чи 

навіть потрійними обов’язками. Хоча Нігерія є традиційним патріархальним 

суспільством, а чоловіки переважно не прагнуть його змінити, та якщо вони 

братимуть на себе більше домашніх обов’язків, завдяки чому жінки матимуть 

більше часу на роботі, то це піде на користь всій сім’ї, адже якщо щось 

трапиться з чоловіком чи його джерелами доходу, сім’я менше страждатиме від 
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скорочення чи втрати чоловічих доходів, оскільки матиме жіночий дохід (Osita-

Nkoju A). 

Федеральний уряд Нігерії та уряди окремих штатів працюють над тим, 

щоб подолати нерівність. Зокрема одним із пріоритетів є створення міністерств 

у справах жінок як на федеральному рівні, так і на рівні штатів. Їхня функція 

полягає у тому, щоб виводити жінок на лідерські позиції, заохочувати дівчат до 

освіти, перешкоджати раннім шлюбам, боротися проти домашнього насильства 

і т. д.. Відповідні урядові та громадські ініціативи мають за мету вможливити 

потрапляння жінок на високі керівні та відповідальні посали як у державному, 

так і в приватному секторі ринку праці. Це дозволить посилити позиції жінок та 

зробити їх економічно самостійними як у працездатному, так і пенсійному віці. 

Це також допоможе позбутися скляної стелі та ґендерної нерівності у Нігерії 

(Atanda Y). 

Усі зацікавлені сторони повинні сприяти тому, щоб жінки і громадськість 

були чутливішими до ґендерних питань. Це створить підстави для дієвої зміни 

цінностей як у суспільстві загалом, так і серед жінок. Це також сколихне 

ґендерні стереотипи, пов’язані з певними професіями, що маркуються як жіночі 

або як чоловічі. Подолання певних перешкод, на кшталт негативної настанови 

щодо жіночої освіти та жінок у науці, статевих стереотипів та ґендерного 

розподілу навчальних предметів, може суттєво посилити позиції жінок на 

ринку праці. Це підвищить ефективність, продуктивність та результативність 

праці як всередині окремих організацій, так і в середньому по сектору та дасть 

можливість більш повно скористатися людським потенціалом. Головне, що 

позитивне ставлення до жіночої рівності та ексклюзії сприятиме загальному 

покращенню рівня життя та суспільному розвитку. 

Варто зауважити, що коли мова йде про фемінізацію бідності, ми не 

маємо на увазі, що від бідності потерпають лише жінки, ми лише вказуємо на 

проблему бідності, як з нею стикаються жінки, оскільки коли мова заходить про 

бідність, то жінки страждають від неї більше, особливо в Нігерії. У Нігерії 
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вести мову про ґендерну проблематику, не торкаючись теми бідності 

неможливо (Friday Eboyehi). 

Велика частина відповідальності за подолання обставин, що сприяють 

жіночій бідності, лежить на самих жінках. Їм слід докласти багато зусиль, аби 

довести, що вони не є другосортними членами суспільства і що вони можуть 

працювати не менш ефективно, а може і більш ефективно, ніж чоловіки. Жінки 

повинні масово йти навчатися тому, чого вони хочуть та багато працювати, щоб 

показати себе і скоротити ґендерний розрив між чоловіками й жінками у різних 

секторах. 

Проблема фемінізації бідності у Нігерії існує, хоча її, можливо, не видно 

через загальні складнощі, рівень бідності, що тільки зростає знижуючи життєві 

стандарти майже всіх громадян. Та навіть на тлі поточної рецесії багато жінок 

продовжують здобувати освіту, долучатися до активізму розширювати роль 

жінок у суспільстві та відкривати нові можливості у різних сферах життя. 

 

3.2. Нерівність на ринку праці та фемінізації бідності: випадок України 

На основі експертних інтерв’ю було зібрано наступні дані щодо 

нерівності на ринку праці та соціальної ексклюзії як чинників та особливостей 

фемінізації бідності в українському суспільстві. 

Серед ключових чинників, що збільшують шанси жінок на бідність, за 

О.Куценко, першим у списку іде нерівний розподіл домашніх обов’язків; 

другим – відтворення традиційної патримоніальної культури, особливо серед 

неосвічених людей та жителів провінції («чоловік- це господар / голова сім’ї»). 

За словами Тамари Марценюк, майже вся репродуктивна діяльність, як-то 

підтримання домашнього господарства, піклування про дітей, старших та 

недієздатних родичів, це неоплачувана домашня праця, що лежить на жінках. 

На це потребується багато часу і ресурсів, як правило, жіночих. У 

скандинавських країнах, котрі є лідерами за показниками ґендерної рівності, 

чоловіків заохочують до участі в цій неоплачуваній домашній праці, що робить 
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ці суспільства більш рівними та егалітарними. Багато українських жінок за 

гроші надають послуги по догляду як всередині країни, так і за кордоном, але 

такого роду заняття не приносять домогосподарствам великих доходів. 

Найбіднішими серед них є ті, де жінки виконують найбільше неоплачуваної 

праці. Як свідчать дослідження, безробітні чоловіки та ті, що мають низький 

дохід не виявляють найменшого бажання допомагати своїм партнеркам у 

домашніх справах. Перебуваючи в стані безробіття вони знаходяться в 

стресових обставинах і не мають бажання займатися ще менш престижною 

працею. Британська соціологиня Валері Брайсон написала книгу про час як 

ресурс і про його значимість при побудові кар’єри. Брак часу, зумовлений 

домашньою заклопотаністю жінок, погано позначається на їхній участі на 

ринку праці та доходах, особливо коли вони мають маленьких дітей і не мають 

родичів, здатних їм допомогти (перш за все своїх мам чи бабусь). 

Офіційна статистика свідчить, що серед людей з вищою освітою 56% 

складають жінки. Однак проблема полягає в тому, що українська (вища) освіта 

незначною мірою впливає на доступ людей до соціальних ліфтів. Навіть маючи 

найкращу університетську освіту можна лишитися неуспішною людиною в 

кар’єрному плані. Для успішної кар’єри потрібно знаходитися там, де 

відкриваються кар’єрні можливості та мати контакти з людьми, котрі 

приймають відповідні рішення. Чоловіки мають вищу соціальну мобільність, 

адже саме суспільство заохочує їх до пошуку більш вигідних робочих 

пропозицій на краще оплачуваних посадах, в той час як жінок заохочують 

якомога швидше виходити заміж та народжувати дітей [Дмитрієва]. 

За словами Ольги Іващенко, одним із чинників, що впливає на жіночу 

бідність, є занижені жіночі зарплати та схильність занижувати їх з боку 

чоловіків, уряду та з боку самих жінок. Дмитрієва дотримується схожої думки, 

стверджуючи, що в Україні має місце виразна горизонтальна сегрегація. Вона 

також зазначає, що існують професії, в яких переважають жінки, наприклад 
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серед шкільних вчителів 85% складають жінки. Так само жінки переважають і в 

медичній сфері. Але в цих сферах зарплати є досить низькими.  

Жінки все ще схильні погоджуватися на другорядну роль у суспільстві. 

Це добре видно у мас-медіа. За даними моніторингового дослідження 

ґендерного дисбалансу в ЗМІ Інституту масової інформації, 70% матеріалів у 

медіа присвячені чоловікам, і лише 30% жінкам, як у друкованих, так і в онлайн 

виданнях. Те ж саме стосується і експертної думки: лише 22% коментарів на 

різні теми дають жінки. Реклама у ЗМІ пронизана сексизмом та сексуалізацією 

жіночого тіла, в той час як професійно успішних жінок дуже рідко презентують 

на телебаченні, радіо чи на білбордах. Це підриває кар’єрні можливості жінок 

та їхню віру в себе. 

З соціологічної точки зору, те що жінках лежить більша частина 

неоплачуваної домашньої праці неможливо пояснити суто структурними 

чинниками (на макрорівні). Те ж саме стосується й індивідуальних чинників 

(мікрорівня). На макрорівні, держава сприяє цій ситуації, адже зручно, коли не 

треба витрачатися на впровадження соціальної політики по піклуванню за 

дітьми, якщо все це можуть робити жінки. «Після 1990-х соціальні служби 

прийшли у занепад, а відповідні приватні послуги є дуже дорогими» 

[Лавриненко]. 

Крім того, держава сприяє моральним панікам, звинувачуючи жінок у 

демографічному спаді та педалюючи ідеал гарної дружини і матері, котра в 

першу чергу відповідальна за дітей та домашні справи. З іншого боку, можна 

сказати, що на мікро-рівні відповідальність лежить і на жінках, оскільки вони 

не борються за зміну чинного статус-кво. Вони не говорять про перерозподіл 

домашніх обов’язків, оскільки прагнуть відповідати ідеалу хорошої матері і 

супержінки, котра водночас будує кар’єру, виховує дітей, емоційно опікає 

сім’ю та виступає психотерапевтом для свого чоловіка й дітей та проявляє себе 

у іншій активності. Жінкам доволі непросто кидати виклик панівним 

стереотипам. 
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Інституціоналізовані моделі поведінки відтворюють ґендерну сегрегацію 

на ринку праці. Жінки не схильні вступати у конкуренцію з чоловіками, допоки 

не настане нагальної потреби. Але коли вони вступають у неї, то часто 

виграють, оскільки мають хорошу освіту. 

М. Дмітрієва та Т. Марценюк вважають, що вертикальна та горизонтальна 

сегрегація, сукупно з ґендеруванням професійних траєкторій, сприяють тому, 

що жінкам дістаються менш прибуткові робочі місця. Одна зі сфер де 

потребуються серйозні зміни – це освіта. Середня і, особливо, вища освіта 

потребують цих змін найбільше. Вища освіта є вкрай сегрегованою в плані 

спеціалізацій. Наприклад, педагогічну освіту вважають більш належною для 

жінок. Але робота вчителя оплачується дуже низько, особливо у порівнянні з 

роботою в сфері IT, котра вважається чоловічою. Лікарі заробляють 100-200 $ 

на місяць, а секретарі й того менше. Чоловіки не схильні обирати собі подібну 

професію. Сектори, де платять хорошу зарплату, майже повністю належать 

чоловікам. На керівних посадах так само здебільшого знаходяться чоловіки. 

Наприклад, у школах 80% учительського складу – жінки, але шанс того, що 

директором буде жінка складає всього 50%. Тобто 20% чоловіків-учителів 

мають 50% ймовірності опинитися на посаді директора. Н.Лавриненко зазначає, 

що в 2013 році зарплата жінок складала 88,5% від зарплати чоловіків. 

Найменший ґендерний розрив у зарплатні спостерігався у сфері охорони 

здоров’я, а найбільший – у сфері промисловості. «На мою думку, основним 

чинником, що працює проти жінок, є патріархальні ґендерні стереотипи». 

Моніторингові дослідження, що проводяться Інститутом соціології НАН 

України з 2002 року і до сьогодні, свідчать, що 18% респондентів вважають, що 

«жінки не повинні займати керівні посади», 69% не погоджується з цією 

думкою, і ще 13% не знають як відповісти (дані за 2010 рік). Цікаво, що ці 

стереотипи превалюють серед чоловіків старшого віку та серед успішних 

чоловіків (вони розглядають жінок як сильних конкуренток). 
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Відсоток економічно активних чоловіків та жінок станом на 2014 рік 

складав 69,3% та 56% відповідно. Рівень зайнятості серед чоловіків та жінок 

працездатного віку складає 67,7% та 56,1%, а рівень безробіття – 7,5% та 10,8% 

відповідно, що відповідає загальному тренду економічної активності. 

Враховуючи ці показники, навряд чи можна однозначно говорити про 

дискримінацію жінок на українському ринку праці. Крім того, слід зазначити, 

що поточна частка безробітних жінок в Україні є меншою, ніж у середньому по 

ЄС. Та все ж, зайнятість чоловіків та жінок треба співвідносити з різними 

віковими когортами. Порівнявши вікову структуру зайнятості чоловіків та 

жінок, ми виявимо дві принципово важливі особливості, що знаходяться у 

прямому зв’язку з віковою динамікою, соціальними ролями та економічною 

активністю чоловіків та жінок на ринку праці. Частка зайнятих чоловіків для 

перших чотирьох вікових груп (15-24, 25-29, 30-34 та 35-39 років) стабільно 

перевищує жіночу, але для наступних трьох вікових груп (40-49, 50-59, 60-70 

років) навпаки – частка зайнятих на ринку праці жінок стабільно перевищує 

чоловічу. «Молодих» чоловіків на ринку праці значно більше, ніж жінок, але 

починаючи з 35 років ситуація починає змінюватися і до 70-річного віку стає 

протилежною. 

За словами О. Іващенко, поточна економічна ситуація погіршила 

становище усіх громадян, безвідносно до їхньої статі. Роботодавці прагнуть 

оптимізувати прибутки та відповідальність, тому чинників, котрі особливо 

сприяють поширенню жіночої бідності, наразі немає. О.Куценко дотримується 

іншої думки, стведжуючи, що таким «ключовим фактором є недоступність 

вищих адміністративни/управлінських позицій в організаційній ієрархії – 

особливо в державному секторі». Вік, сімейний стан, географічна доступність 

роботи – усе це грає проти жінки, коли справа доходить до вибору робочого 

місця. У більшості приватних підприємств віддають перевагу лише молодим, 

незаміжнім і привабливим жінкам. Тут мають місце сексизм, ейджизм та лукізм 

(дискримінація за зовнішністю). Старші жінки передпенсійного чи 
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колопенсійного віку теж нерідко зазнають дискримінації при пошуку роботи. Їх 

вважають менш спроможними, ніж чоловіки, до освоєння нових навичок та 

технологій, як-то комп’ютери чи окремі програмні продукти. Молодих жінок 

роботодавці сприймають, як «потенційно вагітних», що підриває їхні шанси на 

працевлаштування. Ті, хто має маленьких дітей, також зазнають дискримінації, 

попри те, що питання про дітей і сімейний стан людини при співбесіді є 

порушенням трудового кодексу [Марценюк]. Чим більше у жінки маленьких 

дітей, тим більше у неї проблем, адже їх вважають за перешкоду для кар’єрного 

росту. Для чоловіків це фактор є куди менш важливим. Разом з тим, 

роботодавці шукають насамперед кваліфікованих кандидатів чи кандидаток 

[Іващенко]. Лавриненко має дещо інший погляд, вона стверджує, що «коли 

роботодавець наймає на роботу жінку, на її особисте життя не сильно 

зважають, але перевагу скоріше віддадуть чоловіку, що претендує на це ж 

місце. І особливих регіональних розбіжностей тут немає». 

Для жителів провінції взагалі, отримати роботу – це проблема, особливо 

для жінок, оскільки вони відрізані від державної допомоги, наприклад, 

дитсадків, вони мають більше домашньої праці, вони менш мобільні, в той час 

як чоловіки у провінції частіше мають автомобілі. Влаштуватися на роботу за 

межами свого села доволі складно. Простіший вихід для них – дрібне 

фермерство. 

У держсекторі проблем дещо менше, найгірше справи йдуть у 

приватному та неформальному секторах. У неформальному секторі мотивація 

жінок до роботи є дещо нижчою, оскільки вони не мають наглядачів і їм ні 

перед ким звітувати. Вони можуть зголоситися працювати лише тоді, коли їм 

це зручно і коли вартість переїзду не є надто високою (в приватному або 

державному секторі нерідко надають робочий транспорт). Сімейні обов’язки 

утримують їх вдома сильніше, ніж якби вони мали офіційну роботу 

[Марценюк]. 
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За словами М. Дмітрієвої, проблема не стільки у кількості чи віці дітей, 

скільки у наявності локальної інфраструктури, що включала б дитсадки та 

місця для позашкільної активності, де жінки могли б спокійно залишати своїх 

дітей, присвячуючи вільний час роботі. Сільські дитсадки, так само як і школи, 

все частіше розформовують, що заважає сім’ям із дітьми виховувати та 

освічувати своїх чад. 

Вплив перелічених вище чинників є перехресним. Для розкриття таких 

мультифакторних моделей найкраще підходять інтерсекційні теорії та 

методології. Кожен із перелічених чинників сам по собі може мати суттєвий 

вплив на зайнятість та бідність. Їхній спільний (перехресний) вплив може 

породжувати додаткові наслідки (покращувати чи погіршувати місце на ринку 

праці, кар’єрні перспективи чи загальний соціальний статус) [Куценко]. 

Патріархальні ґендерні стереотипи мають місце в усіх видах зайнятості, 

як у приватному, так і в державному секторі. Жінка є менш бажаним 

робітником, оскільки вона може народити дитину чи відмовиться працювати по 

дев’ять годин на добу, як чоловік, адже ввечері їй треба займатись дітьми та 

іншими справами. Про цю небажаність свідчить і той факт, що чоловіків 

запрошують на вищі управлінські позиції в шість разів частіше, ніж жінок. 

Аналіз міжнародного сайту для пошуку роботи демонструє, що на 

українському, так само як і на європейському, ринку праці запити мають 

виразну ґендерну сегрегацію (горизонтальну та вертикальну). Так, традиційно 

чоловічими сферами зайнятості лишаються «безпека» (лише 4% жінок), 

«монтаж і обслуговування» (5% жінок), «автобізнес» (9% жінок), «добуток 

сировини» (9% жінок), «погодинна робота» (15% жінок) та «інформаційні 

технології» (16% жінок). Менше третини запитів у таких підрозділах як 

«виробництво» (21%), «топ-менеджмент» (24%), «транспорт і логістика» (24%), 

«нерухомість» (25%) зроблено жінками. Традиційно жіночими професіями 

лишаються такі, як «адміністративний персонал» (19% чоловіків), «управління 

та підготовка кадрів» (23% чоловіків), «наукова освіта» (25% чоловіків), 
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«бухгалтерський облік», «управлінська звітність» та «фінансові компанії» (по 

27% чоловіків). Ці дані унаочнюють наявні ґендерні стереотипи щодо 

традиційних «жіночих» та «чоловічих» професій і сам факт того, що чоловіки 

мають краще оплачувану роботу, в той час як жінки частіше мають менш 

прибуткові професії. Тим не менш, жодна із цих професій не є суто «жіночою». 

В усіх сферах частка чоловіків складає щонайменше одну п’яту [Лавриненко]. 

Існує кілька професій, що вважаться однозначно «чоловічими» або 

«жіночими». Наприклад, викладанням мови і літератури чи догляданням дітей 

переважно замаються жінки. Натомість водіями громадського транспорту чи 

будівельниками переважно працюють чоловіки [Куценко]. За словами 

[Дмитрієва], існує переконання, що чоловіки не повинні працювати з дітьми. 

Жінок, натомість, не слід назначати на керівні посади, через їхню, начебто, 

надмірну емоційність. Жінок також не бачать у ролі водіїв, хоча ще з 

радянського часу жінки нерідко водили тролейбуси. На її думку, це застарілі 

стереотипи, котрі не відповідають тому, що ми бачимо у повсякденному житті. 

З іншого боку, роботодавці, та і суспільство загалом, сприймають жінок як 

ляльок Барбі чи як матерів, а чоловіків – як професіоналів та годувальників. 

Чоловіки більш хоробрі та впевнені у собі, що поліпшує їхні шанси на ринку 

праці. Такі йдуть справи в усіх секторах, що призводить до розриву в зарплатні. 

Дитяче виховання формує та підтримує ці уявлення. А медіа відтворює ці 

стереотипи, вказуючи чоловікам та жінкам їхнє місце в суспільстві 

[Марценюк]. 

В урядовому секторі жінки переважно працюють на нижчих щаблях і 

лише зрідка досягають вершин. Для цього немає інституційних підстав, але так 

працює скляна стеля. Існують такі сфери, як збройні сили чи приватні охоронні 

служби, котрі офіційно не говорять, що не беруть на роботу жінок, але вони 

висувають такі умови, котрі виключають жінок. Жінки беруть повноцінну 

участь у війні на сході країни, але донедавна не мали можливості для 

офіційного працевлаштування. Серед них є снайперки, розвідниці, танкістки, 
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котрих реєстрували як швачок або секретарок. Це здійняло багато нарікань і 

міністерство оборони переглянуло деякі з принципи, завдяки чому цих жінок 

стали офіційно наймати на роботу, так, що після повернення з фронту вони 

отримали змогу користуватися повноцінними військовими пільгами й 

можливостями. М. Дмітрієва погоджується з Т. Марценюк, стверджуючи, що 

«наприклад, у шахтах жінкам забороняється спускатися під землю, але 

дозволяється виконувати на поверхні таку ж небезпечну для життя і здоров’я 

роботу, лише за менші гроші». 

Ольга Куценко стверджує, що трудової нерівності «в цілому» не існує, 

але існує ґендерна диспропорція у шансах отримати певну роботу, хоча з часом 

це стає все менш помітним (в політичній, адміністративній, юридичній сферах, 

котрі ще донедавна мали «чоловіче обличчя»). 

Те ж саме можна стверджувати про трудову нерівність у секторі 

низькокваліфкованої або важкої фізичної праці. Дуже часто жінки прагнуть 

влаштуватися на таку роботу, щоб отримати вищу зарплатню, а потім – мати 

хорошу пенсію. Жінки навіть погоджуються працювати у шахтах чи на 

виробництві в жахливих робочих умовах. Жінки менш представлені у тих 

сферах, де платять вищу зарплатню та надають широкі повноваження. 

Наприклад, у кабінеті міністрів України із 24 міністерських посад (у 2016 році) 

лише 3 належало жінкам, із яких дві вважаються традиційно жіночими – у 

міністерствах освіти та охорони здоров’я [Лавриненко]. 

Слід також зазначити, що відбуваються певні зміни у ставленні до найму 

робочої сили, оскільки зросла увага до продуктивності праці. Нове покоління 

чоловіків має менше патріархальних упереджень, ніж їхні батьки. Дехто з них 

поділяє феміністичні ідеї, що йде на користь жінкам. Попри це, молоді жінки 

все ще стикаються з складнощами при працевлаштуванні через ймовірну 

вагітність та перші роки материнства, котрі розглядаються в якості причини для 

відмови в роботі, зниження зарплатні чи додаткових вимог [Іващенко]. 
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Ґендерний розрив у зарплатні в Україні є серйозною проблемою, і за 

різними експертними оцінками, він складає близько 30-40%. У державному та 

приватному секторах він дещо різниться. У державному секторі жінки 

заробляють меншу тому, що займаютьс менш престижною роботою. Держава 

не використовує належним чином ресурс жіночої праці. Наприклад, якщо 

зважати на рівень освіти, то більшість із тих, хто здобуває вищу освіту – це 

жінки (55-60%). Але після випуску вони нерідко влаштовуються на роботу, де 

такий рівень освіти не потребується. Чоловіки мають значно вищі шанси на 

винагороди, премії та бонуси. В основному годувальниками вважають 

чоловіків, хоча більшість українських жінок теж працюють. Дуже малий 

відсоток жінок є домогосподарками, котрі ніде не працюють. Рівень доходу 

більшості сімей свідчить про те, що жінки теж мають роботу. Однак існує 

вертикальна і горизонтальна сегрегація. Вертикальна сегрегація має місце, коли 

чоловіки отримують кращі посади і вищі зарплати, в той час як для жінки 

позбавлені цього через скляну стелю. Горизонтальну сегрегацію зумовлюють 

ґендерні стереотипи щодо «чоловічих» та «жіночих» професій. Для держави 

виховання дітей – теж материнська функція. Чоловіків сприймають радше як 

гаманці, що постачають в сім’ю необхідні ресурси, в той час як жінки 

постачають турботу. Проблема полягає у тому, що відносно жінок держава 

впроваджує патерналістську політику. Держава прагне взяти під контроль 

жінок та їхні репродуктивні функції. Існує низка заборонених для жінок 

професій, як у звичайній, так і у військовій сфері. Держава захищає жінок з 

маленькими дітьми. Трудовий кодекс підсилює ці патерналістські тенденції, 

оскільки жінкам не дозволяється займатися ризикованими професіями, 

наприклад, у шахтах та ін.. Робота, де існує ризик для здоров’я, зазвичай краще 

оплачується. Жінкам же дістаються непрестижні місця у сфері послуг, опіки та 

охорони здоров’я (прибиральниці, секретарки, касирки, продавчині, вчительки, 

няні, санітарки, медсестри, збиральниці врожаїв і т. д.), де платять значно 
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менше. Горизонтальна та вертикальна ґендерна сегрегація сприяють і розриву в 

зарплатні. 

У бізнесі існує й інший чинники: коли жінки говорять про бажану 

зарплатню, вони зазвичай очікують менше, ніж чоловік. У 2012 році Тамара 

Марценюк брала участь у дослідженні відомого сайту для пошуку роботи, де 

аналізувала подані резюме. Вона з’ясувала, що жінки мають нижчі вимоги, ніж 

чоловіки. В середньому чоловіки розраховували на зарплатню у 5 100 грн, в той 

час як жінки – на 3 700 грн. Наймаючи когось на роботу, роботодавці теж 

переконані, що чоловіки, як годувальники, мають заробляти більше. Чоловіки 

більш упевнені у собі та більш надійні, а жінки – менше, тому і погодяться на 

менше. Врешті це виливається у розрив у зарплатні. Крім того, цей розрив 

зумовлений цілою низкою індивідуальних (особистих) обставин, а також 

структурних (державна політика щодо жінок) та організаційних чинників. При 

аналізі ґендерного розриву в оплаті праці, краще окремо розглядати його на 

макро- (інституційному), мезо- (організаційному) та мікро-рівні 

(індивідуальний рівень: ситуація, коли відповідальність за перемовини щодо 

кращої зарплатні лежить на самих жінках). 

У приватному секторі ґендерний розрив у зарплатні почасти є наслідком 

слабких переговорних позицій жінок; цей індивідуальний чинник накладає на 

жінок обмеження, оскільки він визначає те, як жінки домовляються про 

зарплатню. У неформальному секторі жінки забезпечені значно менше, 

оскільки більша частина часу іде на догляд за дітьми та іншими членами 

родини. Сільські жінки, котрі займаються дрібним фермерством аби 

прогодувати себе чи продати їх за безцінь, перебувають на межі виживання. 

Але і тут вони отримують менше, ніж чоловіки, оскільки чоловіки 

покладаються на свою фізичну силу, заробляючи завдяки цьому більше грошей. 

Матері-одиначки та старі жінки з неформального сектору почуваються 

найгірше. Їхні пенсії є ще нижчими, ніж незначні доходи, що вони отримували 
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на роботі. Держава могла би допомогти жінкам з неформального сектору 

покращити своє становище (див. Додаток 1). 

Середня зарплата жінок за останні роки складала 70% від середньої 

зарплати чоловіків. Найменша різниця зарплатах чоловіків та жінок має місце у 

сфері охорони здоров’я (90%). Найбільша різниця – у сфері промисловості. 

Основною причиною існування ґендерної диспропорції у зарплатах серед 

працівників з однаковими професійними якостями є вертикальна форма 

професійної сегрегації, коли жінки концентруються на нижчих позиціях в усіх, 

за деякими виключенням, секторах, а отже, і отримують нижчу зарплатню. 

Жіноча зайнятість значною мірою складається з тих позицій, котрі потребують 

меншої кваліфікації. В Україні серед спеціалістів та техніків жінки складають 

64%, але серед менеджерів усіх рівнів – всього 38% [Лавриненко]. Цю оцінку 

підтримує [Дмитрієва], стверджуючи, що статистика, котру нещодавно 

презентував Держстат, засвідчила, що жінки заробляють приблизно 70-75% від 

зарплати, що отримують чоловіки на схожих посадах у тому ж секторі. Це 

впливає на розмір пенсії та веде до збідніння жінок по завершені трудової 

активності. 

Один із найбільших сайтів для пошуку роботи, жінки вимагають 

зарплату, що складає близько 70% від того, що вимагають чоловіки, а у випадку 

керівних посад цей показник складає 50%. Навіть маючи однакові навички та 

кваліфікацію, жінки вимагають менше грошей, ніж жінки. Серед роботодавців 

поширена практика, коли вони стверджують, що хотіли б найняти чоловіка, 

виправдовуючи тим самим занижену жіночу зарплатню. Багато людей, а 

нерідко і самі жінки, переконані, що подібні зарплати йдуть жінкам на користь. 

Держава намагається покращити ситуацію, через офіційні центри зайнятості. 

Там навіть проводяться заняття на тему ґендерної чутливості, але чи не 

кожному оголошенні вказується, кому вони надають перевагу, чоловіку чи 

жінці, і якого саме віку. Це прямо суперечить державному законодавству, котре 

забороняє вказувати при пошуку робітників стать бажаного претендента. Жінки 
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частіше опиняються на низькооплачуваній роботі, роблять манікюр чи зачіски. 

Чоловіки зазвичай заробляють більше. Така ґендерна нерівність має 

систематичний характер і не піддається прямому державному регулюванню. 

Розрив у зарплатні в 30% є досить великим і покриває величезний обсяг 

грошей, попри декларацію рівності прав чоловіків та жінок в усіх сферах життя 

в Україні. Варто зазначити, що він існує по всьому світу і різниться лише у 

розмірі, що зумовлюється патріархальними настановами. 

Серед чинників, що призводять до нерівності в зарплатні в Україні, слід 

назвати патріархальну культуру, радянську ідеологію (історично), соціальну 

політику, погану економічну ситуацію загалом і економічно скрутне становище 

сім’ї з минулих часів і до сучасності. Все це відсуває жінок на другі ролі. 

Фемінізація низькооплачуваної праці відтворює розрив у зарплатні та, радше за 

все, найближчим часом нікуди не зникне.  

Скляна стеля є проблемою в усіх секторах економіки України, навіть у 

найновіших, як-от в інформаційних технологіях, багато людей все ще 

переконані, що чоловікам у цій сфері належить бути програмістами, в той час 

як жінкам слід займатися HR, тестуванням та аналізом якості. Ці стереотипи 

перешкоджають повноцінному використанню людських ресурсів суспільства, 

створюючи перед жінками невидимі бар’єри [Дмитрієва]. Як висловилась 

Тамара Марценюк, «я б сказала, що це цілком видима стеля».  

Більшість робітників сфери освіти, в тому числі вищої освіти, це жінки, 

але на високих позицій жінкам досягти значно складніше. Жінки перевантажені 

менш кваліфікованою працею: якщо їх багато серед викладацького складу, то 

на посаді завідувачів кафедри їх значно менше, а серед ректорів та президентів 

понад українських 400 університетів їх майже немає. Те ж саме в політиці – 

серед політиків нижчого рівня більшість – жінки, але дуже мало жінок є 

губернаторками або депутатками Верховної ради. Те ж саме говорить 

[Лавриненко], стверджуючи, що «на місцевому рівні навіть політичні партії не 

схильні висувати жінок на виборах до Верховної ради. Сьогодні серед депутатів 
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Верховної рад всього 11,1% жінок, хоча в складі органів місцевого 

самоуправління жінок налічується 30-40%». 

У бізнесі більшу частину рутинної роботи теж виконують жінки, але 

серед топ-менеджерів жінок менше 20%. Серед сотні найбагатших людей 

України лише три жінки. Щоб показати, наскільки глибоким є розрив між 

чоловіками і жінками знадобилося б багато часу. Більшість жінок, що 

досягають успіху в бізнесі, політиці чи державній бюрократії зазвичай мають 

певні стосунки з багатими чоловіками, або їх підтримує сім’я (хоча це 

малочисельні приклади). У світі жінки складають близько 22% парламентарів і 

всього 5% на найвищих позиціях у бізнесі. Україна не виключення, але 

проблема полягає у тому, що тут ідеться здебільшого про добре освічених 

жінок, більшість з яких мають позашкільну чи навіть вищу освіту [Марценюк]. 

За словами Ольги Куценко, «адміністративний/управлінський сектор – це 

єдиний сектор, що відтворює нерівність кар’єрних шансів для чоловіків та 

жінок». Відповідальність за подолання скляної стелі лежить на жінках. 

Насамперед, якщо жінок не обурює чи навіть задовольняє дана ситуація, якщо 

їм здається, що все добре, або що вони з цим справляться, або навіть що вони 

отримують більше, ніж очікували, то значить вони погоджуються на менше і 

насправді не бажають змінювати статус кво. Ті, хто кидають виклик цим 

перешкодам, не бояться і тяжко працюють, успішно прориваються крізь скляну 

стелю. Ті, хто опускає руки, погоджуючись на низькі чи середні позиції, не 

докладає зусиль, аби добитися більшого. Як стверджує у своїй статті 

британська соціологиня Кетрін Хакім, відповідальність за здійснений вибір 

несуть самі жінки. Це не має жодного стосунку до соціально-політичної 

системи – якщо жінки хочуть лишатися вдома або працювати неповний 

робочий день, то це їхній вибір. Вони мають право обирати: будувати 

професійну кар’єру або створювати сімейний затишок. Звісно, що існують і 

структурні чинники, але жити в заданих рамках чи ламати їх вирішують жінки. 

Навіть коли з’являються нові можливості, більшість жінок ними не 
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користуються, особливо старші жінки. Молодші навпаки випробовують 

доступні можливості, долаючи перешкоди, вибудовані суспільною 

структурною та робочими умовами [Іващенко]. 

До недавнього часу існувала п’ятирічна різниця в пенсійному віці 

чоловіків та жінок, однак зараз вона скоротилася до трьох років. Цю різницю не 

слід сприймати як дискримінацію, оскільки жінки протягом трьох років 

лишають вдома під час декретної відпустки. Звісно, що це негативно впливає на 

жіночу пенсію, адже жінки йдуть з роботи раніше. Іншою проблемою є те, що 

очікувана тривалість життя чоловіків складає 62 роки, а жінок – 74 роки. Тож, 

після виходу на пенсію чоловіки в середньому живуть лише 2 роки, в той час як 

жінки живуть до 19 років на саму тільки мізерну пенсію. Хоча вони отримують 

деяку допомогу від своїх дітей (якщо мають дітей), вони нерідко безкоштовно 

доглядають за внуками чи роблять це з гроші для сторонніх людей [Martseniok]. 

[Ivaschenko] дотримується схожої думки. За її словами, жінки мають вищу 

очікувану тривалість життя, а їхня пенсія залежить від позиції, котрої вони 

добилися під час роботи. Раніше пенсійний вік для жінок складав 55 років, 

тепер – 57 років. Є багато жінок у віковій категорії 70-90 років, в той час, як 

чоловіків, що доживають до такого віку, набагато менше. Через низькі об’єми 

виплат, жінкам доводиться працювати і після виходу на пенсію. Наразі в 

Україні є близько 2 млн працюючих пенсіонерів. Вони прагнуть працювати 

допоки їм вистачить сил. Близько двох третин пенсіонерів складають жінки. 

«Жінки складають 67% пенсіонерів. В середньому їхня пенсія складає 66% від 

пенсії чоловіків. Переважно жіноча пенсія складає 55 євро на місяць. Ц дуже 

низький дохід, навіть для України». Таким чином, коли ми говоримо про 

фемінізацію бідності та групову соціальну ексклюзію, значною мірою це 

стосується саме пенсіонерок. Дане дослідження демонструє, що: 

1) Через брак фінансових ресурсів для нормального життя, більшість 

пенсіонерів знову шукають роботу. Але понад третину пенсіонерів 

позбавлені такої можливості. Досвід розвинутих економік свідчить, що 
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підтримка економічної активності людей похилого віку позитивно впливає 

на різні сектори економіки країни. В Україні, де пенсії є вкрай низькими, 

подібний підхід може допомогти літнім людям вирішити проблему з 

гідними життєвими стандартами в старості. 

2) В Україні вважається, що більшість дорослих дітей спроможні надати 

фінансову підтримку своїм батькам-пенсіонерам. Насправді ж, якщо 

пенсіонери живуть окремо від своїх дітей, подібна фінансова підтримка є 

дуже незначною (її надають лише 2-3 відсоткам пенсіонерів). Певний 

перерозподіл ресурсів на користь старших має місце за спільного 

проживання, але це навряд чи щось суттєво покращує з токи зору сімейного 

благополуччя.  

Різниця в пенсійному віці також негативно впливає на шанси жінок 

старше 45 років влаштуватися на роботу, навіть попри наявну кваліфікацію, 

оскільки роботодавці переконані, що їм скоро на пенсію. 

Кожна з експерток має власну думку щодо зменшення масштабів 

проблеми. Для Лавриненко, ґендерна рівність на ринку праці сильно залежить 

від загальної економічної ситуації в країні. Наше дослідження показало, що в 

2013 році сімейний дохід на одного члена родини складав 194 долари США, і 

42% домогосподарств грошей вистачало лише на їжу. Жорстока боротьба за 

робочі місця, так само як і патріархальні уявлення про жінок як про берегинь 

сім’ї та піклувальниць про дітей, котрі неспроможні до адміністративної роботи 

й політики, нікуди не зникнуть. Звісно, що треба й надалі відстоювати ґендерну 

рівність, особливо серед молоді, але на це потребується багато часу. Ольга 

Куценко пропонує створити в Україні належний ринок праці та впровадити 

відповідну політику його регуляції. Держава повинна врахувати цей чинник, 

аби зменшити його вплив, жінки мають змінити систему цінностей, молоде 

покоління повинно пересилити тренди нерівності й ексклюзії жінок та 

схильність до заниження жіночих зарплат [Іващенко]. 
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Освітні та медійні стереотипи мають зникнути, щоб жінки отримали 

право на чесну конкуренцію на ринку праці. Необхідно зменшити кількість 

стереотипів у ЗМІ; натомість необхідно впроваджувати ґендерний баланс. 

Жінок слід заохочувати до технічних, інженерних та інших професійних занять, 

де наразі переважають чоловіки і за які платять більше грошей. Усім 

студент(к)ам мають викладатися ґендерно нейтральні курси, не розподіляючи 

їх на жіночі (гуманітарні) та чоловічі (технічні) спеціальності. Знову ж, 

зарплати у сферах, де переважають жінки, необхідно підняти до рівня зарплат, 

що виплачуються в секторах, де переважають чоловіки, щоб заохотити їх 

обирати ці професії. Мають надаватися вищі соціальні гарантії тим, хто 

опікується дітьми, щоб чоловіки мали більший інтерес до цього заняття, а 

жінки мали змогу будувати кар’єру. 

Подекуди жінки поділяють консервативні та традиційні настанови, 

підтримуючи чинний статус кво. Аби зменшити роль стереотипів, необхідно 

розвивати жіночу солідарність, заохочуючи чоловіків, особливо молодих, 

долати їх. Інститути, як-от освітні чи політичні, також мають рухатися в бік 

ґендерного балансу, підбиваючи чоловіків брати на себе більше домашніх 

обов’язків [Марценюк]. Стереотипи мають зникнути, а державне регулювання 

ринку праці має бути більш строгим, щоби за однакову роботу всі отримували 

однакові гроші. На це повинна працювати судова система, караючи за подібні 

порушення [Дмитрієва]. 

Тамара Марценюк додає, що матері-одиначки, літні жінки, мешканки 

провінції, представниці етнічних меншин, зокрема ромської, зазвичай 

складають вразливі соціальні групи. Ґендерно нейтральна політика йтиме на 

користь усім вразливим групам людей, адже маргіналізовані чоловіки теж 

схильні до алкоголізму, наркотиків чи інших суспільних пороків. Чоловікам 

більш складно справлятися з психологічними труднощами і тиском. Тож, 

подолання стереотипів щодо жіночості й мужності полегшить тягар і тиск, 

пов’язаний із необхідністю відповідати соціальним очікуванням. 
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3.3. Схожі й відмінні риси фемінізації бідності у Нігерії та Україні 

(нерівність на ринку праці та соціальна ексклюзія) 

 

На основі зібраних даних були виокремлені наступні характеристики 

нерівності на ринку праці та соціальної ексклюзії у Нігерії та Україні, котрі 

узагальнено в наступній схемі (див. Схему 1). 

 Схема 1.  

Порівняльна характеристика нерівності та ексклюзії в Нігерії та Україні 
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Чинники бідності, що стосуються місця роботи.  

Схожі риси: 

• Патріархат, котрий шкодить жінкам в усіх сферах та на всіх рівнях. Він 

приписує жінкам другорядні суспільні ролі, закріплює та відтворює їх за 

допомогою стереотипів. 

• Нерівномірна завантаженість безоплатною домашньою працею, котра 

поглинає сили та час. 

• Жінок дискримінують при працевлаштуванні. 

• Літні жінки та одинокі матері є більш вразливими до бідності; 

• Мешканки провінції частіше займаються дрібним фермерством, оскільки 

вони мають низьку соціальну мобільність, порівняно з чоловіками, що 

офіційно працевлаштовуються в навколишніх містах. 

• Жінки як група отримують менше грошей за виконану працю. 

• ЗМІ пропагують патріархат та представляють жінок у світлі стереотипів.  

• Держава заохочує та схиляє жінок займатися домашніми справами, щоб 

заощаджувати на соціальних установах, як-то дитсадки та позашкільні 

гуртки, котрі займають дітей, поки батьки на роботі. 

• Жінки звершують вибір, котрий підвищує їхні шанси на бідність. 

Починаючи з вибору спеціальності, кар’єрного шляху та навичок, що вони 

набувають. Крім того, вони не ставлять під сумнів розподіл домашніх 

обов’язків. 

• Жінки не чинять достатнього спротиву, аби змінити чинний статус кво, 

обираючи ролі хороших жінок, матерів, дружин. 

• Так звані «жіночі» навички загалом ціняться менше. 

Відмінності: 

• Порівняно з жінками України, нігерійські жінки у середньому мають 

нижчий рівень освіти, ніж чоловіки. В Україні жінки частіше мають вищу 

освіту та загалом їхній рівень освіти є вищим, ніж у чоловіків. 
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• Висока частка ранніх шлюбів у Нігерії. Це особливо стосується північних 

штатів та сільської місцевості. В Україні відсоток ранніх шлюбів є 

мінімальним і стосується він переважно ромських спільнот та сільських 

жителів. 

• У Нігерії дівчата позбавлені права на успадкування батьківської власності, 

оскільки спадок передається за чоловічою лінією. В Україні це не так. 

• В Нігерії суттєву роль у підпорядкуванні жінок відіграє релігія. 

Причини: 

 Почуття вищості чоловіків та підконтрольності жінок посилюється 

патріархальною структурою суспільства. Воно виправдовується релігією, 

жіночою анатомією, стереотипами, створюючи в чоловіках глибоку впевненість 

у несамостійності жінок, що породжує нерівність. Це змушує жінок працювати 

на підтримку чоловіків, беручи на себе хатні клопоти та сімейні справи, котрі 

не приносять жодного зиску, в той час як чоловіки зайняті на ринку праці 

чоловіки заробляють гроші на забезпечення сімейних потреб. Жінок також 

часто дискримінують з біологічних міркувань, попри те, що ці міркування 

допомагають чоловікам та суспільству в аспекті репродукції та соціалізації 

задля мирного співіснування та стабільності. 

Через відсутність можливостей на ринку праці страждають як чоловіки, 

так і жінки, але почуття несамостійності примушує жінок погоджуватися на 

гріші умови, запевняючи тим самим чоловіків, що вони призначені для кращих 

(привілейованих) посад, а менш престижна «жіноча» робота має виконуватися 

«прекрасною статтю». Як наслідок, жінки заробляють менше та погоджуються 

на менше. Жінки часто надають перевагу приписаним ролям хорошої матері, 

жінки, дружини, замість того, щоб будувати кар’єру чи займатися особистим 

життям. Вони схильні ставити сімейні обов’язки вище роботи, що позначається 

на їхній кар’єрі та робить відмінними від чоловіків. Вибір, що жінки роблять на 

ринку праці та за його межами, призводить до бідності. 
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Види дискримінації та складнощів, включно з професійними стереотипам 

та іншими чинниками, від яких українські та нігерійські жінки потерпають на 

роботі. 

Схожі риси: 

• Було встановлено, що для окремих професій ставляться вимоги ґендерного 

характеру. Серед повідомлень щодо найму на роботу постійно зустрічаються 

вимоги ґендерного та іншого плану, котрі дискримінують жінок. 

• Працевлаштування з додатковими вимогами теж утискає жіночі права, 

оскільки роботодавець нерідко ставить умови, що стосуються лише жінок, 

наприклад, не одружуватися, поки вони не відпрацюють певну кількість 

років. 

• Жінок рідше беруть на роботу через їхні біологічні особливості, зокрема 

через ймовірну вагітність та дітонародження, котрі потребуватимуть 

декретної відпустки. 

• Одним із чинників є сімейний статус. Неодруженим жінкам надається 

перевага над заміжніми, а молодим – над старшими. 

• Вважається, що жінки з маленькими дітьми чи з багатодітних сімей мають 

менше часу на роботу і частіше відпрошуються по сімейних справах. 

• Лідерські якості прищеплюються лише чоловікам та легше ними 

засвоюються. Хлопчиків навчають бути хоробрими та сильними лідерами, а 

дівчат – уважними, слухняними й турботливими помічницями. Це задає 

їхню життєву траєкторію та створює перешкоди на роботі (скляну стелю). 

• Горизонтальна і вертикальна сегрегація та ґендеровані кар’єрні траєкторії. 

• Окремі спеціальності вважаються жіночими або більш прийнятними для 

жінок та вартими меншої зарплати. 

• Жінки рідше займають керівні посади вищої ланки як в приватному, так і в 

державному секторі (зокрема політичні посади). 
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• Соціальні настанови, уявлення та стереотипи щодо жінок перешкоджає їх 

працевлаштуванню в окремих сферах, а коли це трапляється, їм необхідно 

доводити власну спроможність і здатність працювати. 

• Сільські жінки, порівняно з чоловіками, недостатньо мобільні для 

працевлаштування на віддалі від дому, оскільки обтяжені домашніми 

обов’язками. 

Відмінності: 

• Основна відмінність, котру ми встановили завдяки зібраним експертним 

інтерв’ю, полягає у освітнє відставання жінок від чоловіків у Нігерії, що 

обмежує їхні шанси отримати роботу певного типу. 

Причини: 

Розміщуючи повідомлення щодо вакансій, роботодавці (особливо в 

приватному секторі) висувають низку вимог, серед яких, окрім освіти й 

робочого досвіду, подекуди згадують і бажаний вік. Це ставить жінок у 

невигідне становище. Як правило, жінок, через їхні біологічні особливості та 

ймовірне материнство, не беруть на роботу, за виключенням так званої 

«жіночої» роботи. Ця робота гірше оплачується, що не надто сприяє жінкам. 

Навіть молоді незаміжні жінки, котрим надають перевагу перед іншими 

жінками, все-одно розглядаються як потенційно вагітні. Деякі роботодавці 

ставлять перед жінками вимогу не одружуватися і не вагітніти протягом 

певного часу. Якщо вони відмовляються чи діють усупереч цим вимогам, то 

ризикують втратити роботу. 

Більшість людей в Україні та Нігерії вважають, що керівні посади (та 

лідерство як таке) мають належати чоловікам. Це створює стереотипи, котрі 

формують скляну стелю та лише погіршують ситуацію в усіх секторах. Час та 

сили, що жінки витрачають на безоплатну домашню працю, перешкоджає 

повноцінній зайнятості та трудовій продуктивності жінок, що стає ще одним 

чинником їх дискримінації. 
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Деякі спеціальності (наприклад, педагогіка) все ще вважаються жіночими 

лише тому, що більшу частину студентства складають жінки. Спеціалізація 

створює кар’єрні траєкторії, котрі дають жінкам більше часу на хатні справи й 

догляд за дітьми, але коштом заробітної плати. Жінки у Нігерії менш освічені, 

кваліфіковані й досвідчені, що знижує їхні шанси на ринку праці. Це позбавляє 

їх доступу до управлінських позицій. 

Ринок праці в обидвох країнах уражений сегрегацією. В деяких секторах 

переважають жінки, а в деяких чоловіки. В секторах, де переважають жінки 

менше платять, а на керівних посадах усе-одно знаходяться чоловіки, в той час 

як у переважно чоловічих професіях з вищими зарплатами жінки якщо і 

працюють, то здебільшого на нижчих ланках. 

Щодо чинників нерівності на ринку праці, таких як нерівність на 

робочому місці, розрив у зарплатні, скляна стеля, нерівність пенсій, а також 

шляхів її скорочення, було встановлено наступне. 

Схожі риси: 

• Інституційні перешкоди, котрі (наприклад, на військовій службі) призводять до 

нерівних службових вимог та умов. 

• Жінки мало представлені на високооплачуваних посадах, що свідчить про 

нерівність. 

• Розрив у зарплатні має місце в обидвох країнах. 

• Жінки погоджуються на нижчий рівень зарплати. 

• Орієнтація на прибуток у приватному секторі створює у роботодавців 

небажання назначати жінок на певні посади. 

• Жінкам заборонено працювати в окремих професіях, навіть якщо вони хочуть і 

можуть це робити. 

• Засоби виробництва переважно належать чоловікам. 

Нерівність на ринку праці унаочнюється тим, хто отримує роботу, просувається 

кар’єрою та досягає управлінських позицій. Це, своєю чергою, позначається на 

рівні зарплати і пенсії. 
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Відмінності: 

• Українські жінки йдуть на пенсію на три роки раніше за чоловіків. 

• Українки в середньому мають вищий рівень освіти, але працюють на нижчих 

посадах. 

Причини: 

 Окремі інституції створюють жінкам перешкоди, вважаючи їх 

слабшими та неспроможними до виконання певного роду «чоловічих» 

обов’язків, зокрема військових. Державне законодавство не дозволяє жінкам 

займатися певними видами роботи та працювати в нічну зміну. Ця 

патерналістська схильність захищати жінок лише шкодить їм, оскільки за таку 

роботу, як правило, більше платять і окремі жінки мають бажання і 

спроможність нею займатися. 

Жінки мало представлені на високооплачуваних посадах та заробляють в 

середньому менше, оскільки на ринку праці має місце ґендерна сегрегація та 

дискримінація. Ситуацію погіршує і завантаженість жінок домашньою працею. 

Через те, що приватний сектор орієнтується на отримання прибутку, жінки, 

котрі шукають роботу, інколи вважаються нездатними задовольнити цю 

ключову мету. Більшість великих компаній в Нігерії та Україні належить 

чоловікам, що також зумовлює нерівність. Схожі й відмінні риси зумовлені 

тим, що гендерні порядки і норми, що мають місце в обидвох суспільствах 

мають патріархальний характер, а патріархальний поділ праці та приписані ролі 

надають перевагу чоловікам. Як стверджує теорія структурації, суспільні 

інститути в розвиткових патріархальних країнах насамперед обслуговують 

чоловіків, що створює схожі ситуації як у Нігерії, так і в Україні. Основна 

відмінність полягає у високій освіченості українських жінок. В Україні має 

місце інша культурна настанова щодо жіночої освіти. Натомість релігія, що 

сприяє ґендерній нерівності у Нігерії, в Україні відіграє меншу роль. 
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3.4. Обговорення результатів 

В даному дослідженні було встановлено, що, як і в більшості  країн, що 

розвиваються, у Нігерії та в Україні має місце ґендерна нерівність, а також 

проаналізовано більшість її вимірів. 

Було виявлено, що найкращою концептуальною рамкою для розгляду цієї 

теми є теорія структурації. Згідно із нею, існують структурні чинники, як-от 

ринок праці чи економічні чинники, котрі зумовлюють безробіття або неповну 

зайнятість, а також низькі зарплати в професіях де переважають жінки; 

політичні чинники – котрі зумовлюють слабку представленість жінок на 

політичних посадах; діяльнісні чинники, такі як вибір конкретної економічної 

діяльності; заробітної плати, спеціалізації при навчанні, обсягів завантаженості 

домашніми справами та слідування стереотипам, котрі призводять до 

фемінізації бідності в Нігерії та Україні. Ці структурні проблеми унаочнюють 

обмеження, котрі діють на жінок, вимушуючи їх робити певний вибір, в той час 

як зроблений вибір підвищує їхню вразливість до бідності. Цей взаємозв’язок 

між структурою та агентністю призводить до фемінізації бідності. Жінки 

роблять вибір, спираючись на обмежений ресурс, доступ до якого отримують 

заробляючи собі на життя. Таким чином, суспільні структури продовжують 

відтворюватися й діяти. Тому фемінізацію бідності можна пом’якшити 

впроваджуючи ініціативи, спрямовані на підвищення участі жінок в 

управлінських процесах, наприклад просуваючи їх на політичні позиції в уряді, 

парламенті та різних виконавчих органах, покращення їхніх переговорних 

позицій як на ринку праці, задля покращення їхніх позицій та заробітної плати, 

так і удома. 

Спираючись на зібрані під час дослідження дані стосовно освіти, можна 

дійти висновку, що в Україні, на відміну від Нігерії, не існує ґендерної 

дискримінації в аспекті доступу до освіти. Але в обох країнах спеціальності, 

котрі обирають собі жінки, у підсумку приносять їм менше грошей, оскільки 

вважаються престижними й серйозними. Відсутність дискримінації в Україні 
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дає українським жінкам вищі шанси на рівність в усіх сферах життя, особливо 

коли вони все більше проникають у так звані «чоловічі» професії. У Нігерії 

висока вразливість жінок до бідності постає як наслідок високого рівня 

безробіття та неповної зайнятості серед них. В обидвох країнах вона є 

наслідком вертикальної та горизонтальної сегрегації, зайнятості в менш 

прибуткових секторах економіки, а отже, і нижчих стандартів оплати праці, 

скляної стелі, непредставленості їх на керівних посадах та недостатньої участі в 

управлінських процесах. Кризи, що наразі мають місце на півночі Нігерії та на 

сході України, погано впливають на становище жінок. Це породжує невимовні 

складнощі серед більш вразливих груп жінок та неспроможність проголосити 

більш чутливу до жінок та дітей політику та забезпечити її виконання. 

Було встановлено, що в обидвох країнах жінки несуть на собі основний 

тягар домашньої праці, котра поглинає багато часу та сил. Крім того, за цю 

працю нічого не платять. Вкладаючи свої ресурси у виконання цих зобов’язань, 

в жінок не лишається часу й можливостей для повноцінної роботи поза домом. 

Традиційні практики, заточені на чоловіків суспільні структури та загальні 

суспільні уявлення щодо жінок, котрі нерідко поділяються ними самими, теж 

негативно впливають на соціальну участь жінок на всіх рівнях. В обидвох 

країнах жінки лишаються політично недопредставленими, а отже, і 

неспроможними привести в дію та виконати закони й програми, котрі 

збалансували б наявні ґендерні диспропорції. Інакше такі речі як рівність прав 

наслідування для чоловіків та жінок або закон про ґендерну рівність не стали б 

у Нігерії проблемою.  Активізм та суспільна участь є деякими з можливих 

шляхів для подолання порочного кола жіночої бідності. Рівність та інклюзія 

жінок у політичній та економічній діяльності могли б зняти проблему високої 

вразливості жінок до бідності. 

Таким чином, ми встановили, що фемінізація бідності має місце в 

обидвох країнах, а її причини є переважно схожими, за виключенням кількох 

чинників, що мають значення для Нігерії й не мають для України. Крім того, 
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важливим чинником фемінізації бідності є трудова не рівність, що зумовлена 

здебільшого горизонтальною та вертикальною сегрегацією. У Нігерії жінки 

мають необхідність у тому, щоб відкрито виступити з вимогами рівного 

доступу до знань та умінь, аби мати рівні академічні й економічні можливості з 

чоловіками. В Україні для входу в чоловічі професії з вищою зарплатнею 

жінкам необхідно більше розвивати технічні навички. В обох країнах жінки 

мають відкрито домовлятися щодо своїх ролей, обов’язків та вимагати вищої 

зарплатні, долучаючись до активізму, аби вийти із того становища, куди загнав 

їх патріархат. Реалізувавши рівність на практиці, а не лише на папері в законах 

чи великих програмах, боротьба нігерійських та українських жінок дасть свої 

результати, котрі не відставатимуть від результатів чоловічої праці, що дасть 

змогу забути про фемінізацію бідності. 
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Деякі з результатів дослідження ми систематизували у наступній схемі. 

Схема 2.  

Відтворення процесу фемінізації бідності: результати 
дисертаційного дослідження 
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3.5. Рекомендації 

За результатами дисертаційного дослідження та обговоренням його 

специфічних та спільних рис цього процесу в Нігерії та Україні було 

сформульовано низку рекомендації різним суб'єктам, задяним в процесі 

фемінізації бідності, які спроможні впливати на розвиток цього процесу у 

відповідних країнах. 

Уряду та суб’єктам політичних рішень 

У Нігерії: 

• Задля економічної стабільності необхідно розширювати можливості жіночої 

половини населення та підвищувати їхню продуктивність через усі доступні 

механізми. Зокрема: 

 Розширення можливостей жінок через систему освіти. 

 Створення рівних кар’єрних можливостей для чоловіків та жінок. 

 Роз’яснювати жінкам необхідність перерозподіляти домашні обов’язки, аби 

не перевантажувати вже і без того економічно завантажені сім’ї. 

• Усі правові, культурні та навіть релігійні практики, котрі дискримінують 

жінок, необхідно скасовувати, а на тих, хто чинитиме цьому спротив, 

необхідно накладати санкції.  

• Жінок та дівчат необхідно включити в систему успадкування, що відкриє їм 

можливості для залучення інвестицій та кредитів, наприклад, лишаючи 

успадковану землю під заставу. 

• Уряд повинен впроваджувати соціальну політику на користь дітей та матерів 

через створення та фінансування державних дитсадків та ясел, щоби жінки 

мали більше часу для участі на ринку праці та інших видах суспільно-

політичної активності. 

В Україні: 

• Створити рівні трудові умови для чоловіків та жінок. 
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• Роз’яснювати жінкам та чоловікам необхідність перерозподіляти домашні 

обов’язки, аби не перевантажувати вже і без того економічно завантажені 

сім’ї. 

• Необхідно приведення в відповідність до норм гендерної рівності 

законодавства, а також забезпечити механізми втілення норм законодавства 

в практики реалізації прав на рівний доступ та можливості для жнок та 

чоловіків. 

• Уряд повинен впроваджувати соціальну політику на користь дітей та матерів 

через створення та фінансування державних дитсадків та ясел, щоби жінки 

мали більше часу для участі на ринку праці та інших видах суспільно-

політичної активності. 

Роботодавцям: 

Наведені нижче рекомендації є актуальними як для Нігерії, так і для України. 

• Створення рівних можливостей для працевлаштування жінок та 

чоловіків, зокрема через вилучення ґендерних вимог із оголошень про 

вакансії. 

• Забезпечити, щоб просування кар’єрою не залежало від статі. 

• Зарплата не має залежати від статі. 

• Створювати дружні до дітей умови та дитсадки для дітей співробітників. 

• Підвищити зарплатню у так званих «жіночих» секторах, щоб заохочувати 

чоловіків йти на цю роботу задля досягнення ґендерного балансу у цих 

секторах. 

• Приватні організації мають бути менш ґендерно упередженими та 

зважати більше на потенціал жінок, а не на їхнє ймовірне материнство й 

супутні клопоти. 

• Необхідно впроваджувати гнучкі робочі графіки, щоб працівники 

(особливо жінки), могли відводити необхідний час на домашні справи та 

догляд за дітьми. 
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Громадським організаціям: 

Наведені нижче рекомендації є актуальними як для Нігерії, так і для 

України. 

• Підтримувати урядові зусилля по зниженню ґендерних диспропорцій на 

ринку праці, навчаючи робітників найкращим практикам. 

• Сприяти прийняттю законів по мінімізації ґендерної нерівності. 

• Розвивати культурно чутливі інструменти для подолання порочних 

практик. 

• Створювати програми по впровадженню ґендерної чутливості. 

• Розробляти програми по розширенню можливостей жінок та плани їх 

реалізації й виконання. 

Суспільству в Нігерії та Україні 

• Всі шкідливі культурні та релігійні практики мають бути зведені до 

мінімуму через послідовне зрощення поваги й уважності до жінок. 

• Усі форми ґендерної дискримінації мають каратися офіційними 

санкціями. 

• Молоде покоління має боротися за справедливість, рівність і чесність, а 

не відстоювати чинну нерівність, що утримує суспільство від 

максимізації людських ресурсів та можливостей.  

• Таким чином, обидвом суспільствам пропонується зрушитися від 

загальних норм і законів у бік практики. У шкільних програмах від 

початкових до старших класів має з’явитися ґендерне виховання задля 

розвитку здорових ґендерних стосунків та уявлень, створення взаємних 

можливостей та поваги серед між обома статями.  

Жінкам 

У Нігерії 

• Підвищувати рівень грамотності собі та своїм дочкам, оскільки 

освіта розширяє соціальні, економічні та політичні можливості. 

В Україні 
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• Жінки мають використовувати свою високу освіченість як ресурс, 

ведучи перемови про підвищення посади і зарплатні, а також для 

входження у так звані «чоловічі» професії. 

В Нігерії та Україні  

• Для скорочення бідності жінки мають активніше включатися в державне 

управління. Це сприятиме чесному й справедливому розподілу робочих 

місць та зарплат. 

• Жінки мають голосувати за тих, хто допоможе їм підвищити доступність 

медицини та інших важливих благ. 

• Корегувати свої ціннісні орієнтації, приписані ґендерними ролями. 

Розширяти свої можливості, беручи на себе політичні, управлінські й 

технічні ролі / професії та розвиваючи лідерські якості. 

• Необхідно підтримувати жінок, котрі мають намір висунутися на виборні 

посади, аби покращити позиції та становище звичайних жінок. 

• Жінки повинні відстоювати свої права та докладати багато зусиль для 

задоволення своїх намірів та амбіцій у відповідності до законодавства, не 

погоджуючись на гірші умови. 

• Жінки мають більше боротися за кращі / рівні робочі місця й зарплати, 

долати професійні та трудові стереотипи, обирати більш прибуткові 

спеціальності. 

• Жінки мають вимагати від своїх партнерів більшої участі у домашніх 

справах та підвищувати власну продуктивність на роботі, не 

вдовольняючись патерналістським покровительством з боку суспільства. 

 

Висновки до розділу 3 

У цьому розділі було розкрито причини й особливості нерівності на 

ринку праці як чинника фемінізації бідності; виявлено та пояснено схожі та 

відмінні риси ситуацій у Нігерії та в Україні. На основі аналізу даних та 

експертних оцінок, ми дійшли висновку, що нігерійський ринок праці є 
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сегментованим і жінки на ньому зазнають певних форм дискримінації. 

Спираючись на зібрані експертні інтерв’ю, було встановлено, що нерівність та 

ексклюзія справді мають місце на ринку праці в Нігерії. Хоча наразі тривають 

зміни, економічна ситуація в країні свідчить, що і жінки і чоловіки (особливо із 

нижчих класів) перебувають в скрутному становищі, котре робить ґендерну 

дискримінацію на робочому місці менш помітною та очевидною. 

Одним із протиріч українського ринку праці є те, що жінки, маючи не 

гіршу чи навіть кращу за чоловіків освіту, врешті опиняються на менш 

оплачуваних позиціях. Вони погоджуються на низькі посади або опиняються у 

неформальному секторі. Крім того, ми встановили, що ще починаючи зі школи 

йде ґендерна сегрегація кар’єрних траєкторій. Вважається, що жінки частіше 

обиратимуть (а вони і справді обирають) педагогічну або медичну освіту, 

секретарські курси, ставатимуть перукарками, обслугою чи домогосподарками. 

Натомість у Нігерії жінки опиняються на нижчих позиціях через брак освіти, 

вони свідомо погоджуються на другорядні посади чи переходять до 

неформальної зайнятості. Їхні кар’єрні перспективи так само ґендеруються 

починаючи зі школи. Вважається, що жінки мають займатись «жіночою» 

роботою. В досліджуваних країнах вважається, що навіть займаючись так 

званими «чоловічими» професіями, як-от інженерія, будівництво, інформаційні 

технології, жінки все-одно більш схильні до обслуговуючої праці, котра вартує 

менших грошей. Було встановлено, що причиною ґендерного розриву у 

зарплатні є розрив у рівні освіти (в Нігерії) та посадах, що займають чоловіки 

та жінки. Згідно з теорією структурації, вибір ґендерних ролей (сфери 

зайнятості) та структурні приписи або очікування щодо ґендерних ролей (сфери 

зайнятості та посади) підвищують шанси жінок на бідність. Якщо жінки на це 

погоджуються – структури відтворюються, якщо вони кидають виклик 

очікуванням та стереотипам – отримують можливість певною мірою впливати 

на суспільний порядок. 
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Працевлаштування для жінок є сенситивним питанням через їхню 

ймовірну вагітність, котра передбачає переривання робочого процесу, 

оплачувану декретну відпустку, регулярні відвідини лікаря, часту відсутність 

на роботі за сімейними обставинами, неможливість працювати в нічну зміну та 

їздити у відрядження. Це ставить жінок у невигідне становище та підриває їхні 

переговорні позиції (особливо у приватному секторі). У державному секторі 

жінок обережно відмежовують від певних професій, оскільки держава має 

патерналістську схильність захищати жінок від важкої та небезпечної праці, що 

нерідко відмежовує їх і від хорошого заробітку. 

В середньому, українські жінки заробляють менше, ніж чоловіки, як у 

формальному, так і в неформальному секторі. Ця дискримінація зумовлена не 

стільки сегрегацією жінок у неформальному секторі, скільки різними 

перевагами, котрі отримують робітники формального сектору; це різні кар’єрні 

можливості та виключення жінок з краще оплачуваних посад на верхніх щаблях 

ієрархії. Жінки з неформального сектору схильні слідувати стереотипам щодо 

того, чим їм слід займатися, і, крім того, обтяжені сімейними обов’язками, що 

призводить до зниження доходів. 

В обох країнах батьківські обов’язки здебільшого лежать на жінках. 

Вважається, що вони мають приділяти більше уваги сім’ї, а не кар’єрі. Брак 

хороших державних дитсадків ускладнює жінкам життя, адже їм доводиться 

думати де лишити своїх дітей під час роботи, або працювати менше, щоб 

присвячувати цей час дітям. Необхідність доглядати за дітьми, хворими й 

літніми родичами, та навіть за їхніми чоловіками, перешкоджає трудовій 

активності жінок та їх кар’єрному зростанню як в державному, так і в 

приватному секторі. 

Ведучи мову про причини та наявність цієї проблеми, дехто з 

нігерійських експертів приділяв основну увагу розриву в освіті та навичках, 

коли інші пропонували аналізувати її з точки зору культури та безоплатної 

домашньої праці. В Україні окремі експертки пропонували розглядати 
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проблему в її різних вимірах – на макро-(структурному), мезо-

(організаційному) та мікро-рівні (індивідуальному\особистісному). Інші ж 

експертки вели мову про історичні, культурні, ціннісні, економічні обставини 

загалом і зокрема всередині сім’ї.  

Вони стверджували, що для пом’якшення цієї проблеми уряд повинен 

впроваджувати кращу соціальну політику на користь дітей та матерів, зокрема, 

через створення та фінансування державних дитячих садків, підвищення 

зарплат у так званих «жіночих» секторах ринку праці, що стимулювало би 

чоловіків частіше влаштовуватися на подібну роботу й встановлювало б у цих 

сферах ґендерний баланс. Приватні підприємства мають бути менш ґендерно 

упередженими та дивитись на жінок з точки зору їхнього потенціалу, а не їхніх 

материнських функцій. Жінки мають домагатися кращих/рівних умов праці, 

долати професійні стереотипи й обирати прибутковіші спеціальності; розвивати 

лідерські якості та підтримувати інших жінок, розвивати чутливість до питань 

інклюзії, рівності та ґендерного балансу, що допоможе створити більш 

справедливий ринок праці; вимагати від своїх партнерів більшої участі в 

домашніх справах та прагнути до максимальної продуктивності на робочому 

місці, не вдовольняючись патерналістським захистом з боку суспільства. 

Молоде покоління має боротися за справедливість рівність і чесність, а не 

відстоювати наявну нерівність, котра заважає суспільству максимізувати свій 

людський ресурс. 

Експертки з Нігерії говорили про потребу змінити систему цінностей; про 

рівне виховання хлопців та дівчат через відповідну освіту й навчання задля 

формування інклюзії та рівності на ринку праці та в суспільстві; про 

збільшення жіночої участі та підвищення кількості кваліфікованих жінок, 

здатних виконувати лідерські функції. Висловлювалась ідея створювати жіночі 

міністерства на федеральному та регіональному рівнях задля просування жінок 

на лідерські позиції, сприяння жіночій освіті, перешкоджання раннім шлюбам, 

боротьби проти домашнього насильства та ін.. Ці зусилля мали б забезпечити 
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жінкам доступ до високих авторитетних та відповідальних посад як у 

державному, так і в приватному секторі. Це спосіб розширити можливості 

жінок та покращити їхнє економічне становище як в працездатному віці, так і 

на пенсії. Це також дасть можливість прорвати уявну скляну стелю, що має 

місце в Нігерії. Ці проблемі слід присвячувати більше зусиль. 

Необхідно, щоб усі зацікавлені сторони сприяли підвищенню чутливості 

жінок та громадськості до ґендерних проблем. Це створить підстави для 

позитивних змін у мисленні жінок та суспільства загалом. Це також сприятиме 

подоланню ґендерних стереотипів, котрі маркують окремі сфери й професії як 

чоловічі або жіночі. Зникнення окремих перешкод, наприклад, соціальних 

настанов, котрі заважають жіночій освіті, особливо науковій кар’єрі, статевих 

стереотипів та ґендерного розподілу дисциплін, без сумніву сприятиме ширшій 

участі жінок на ринку праці. Це підвищить їхню ефективність, продуктивність 

та покращить результати праці, а також дозволить повною мірою використати 

людський потенціал. Головне, що позитивне ставлення до рівності й включення 

жінок піде на користь усім та сприятиме загальному розвитку.  
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Схема 3. Підсумкова карта результатів дослідження. 
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ВИСНОВКИ 

 
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 

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 
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зменшує їх життєві шанси і посилює ймовірність потрапити до пастки бідності 

(Nwaoduh, 2017c).  

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 (Nwaoduh, 2015a). 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 (Nwaoduh, 2015b; Nwaoduh, 2016) 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(Nwaoduh, 2017c). 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 (Nwaoduh, 2017a, Nwaoduh, 2017b).  

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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ДОДАТКИ 

Додаток 1.  

Середня місячна заробітна плата чоловіків та жінок за видами економічної 

діяльності з 2012 по 2016 рік (за даними Державної служби статистики 

України). 

Нараховано в середньому штатному працівнику 

Жінки Чоловіки 

Вид діяльності 2012 
Вид 

діяльності 
2013 2014  2015 

2016 

1-й 

квартал 

2013 2014 2015 

2016 

1-й 

кварта

л 

 

Вид 

діяльності 
2012 

Усього 2661 Усього 2866 3037 3631 3966 3515 3979 4848 5379 Усього 3429 

Сільське 

господарство, 

мисливство та 

пов’язані з ним 

послуги 1871 

Сільське 

господарство, 

лісове 

господарство 

та рибне 

господарство 2134 2283 2875 3169 2064 2670 3488 3668 

Сільське 

господарст

во, 

мисливство 

та пов’язані 

з ним 

послуги 2096 

 Лісове 

господарство 

та пов’язані з 

ним послуги 2439 

 з них сільське 

господарство 2070 2226 2767 2995 1963 2589 3307 3299 

 Лісове 

господарст

во та 

пов’язані з 

ним 

послуги 2555 

Рибальство, 

рибництво 1741 

Промисловіст

ь 2946 3164 3915 4401 4052 4456 5283 5888 

Рибальство

, рибництво 1518 

Промисловість 2732 Будівництво 2471 2638 3231 4040 2487 2915 3630 4099 

Промислові

сть 3946 

Будівництво 2135 

Оптова та 

роздрібна 

торгівля; 

ремонт 

автотранспорт

них засобів і 2696 3126 4147 4769 3151 3742 5246 6037 

Будівництв

о 2577 
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мотоциклів 

Торгівля; 

ремонт 

автомобілів, 

побутових 

виробів та 

предметів 

особистого 

вжитку 2431 

Транспорт, 

складське 

господарство, 

поштова та 

кур'єрська 

діяльність 3042 3197 3893 4411 3774 4096 5090 5517 

Торгівля; 

ремонт 

автомобілів

, побутових 

виробів та 

предметів 

особистого 

вжитку 2945 

Діяльність 

готелів та 

ресторанів 1933 

у тому 

числі:                 

Діяльність 

готелів та 

ресторанів 2301 

Діяльність 

транспорту та 

зв’язку 2951 

діяльність 

транспорту 3415 3651 4408 5126 3444 3797 4616 4991 

Діяльність 

транспорту 

та зв’язку 3797 

діяльність 

наземного 

транспорту 2938 

складське 

господарств

о та 

допоміжна 

діяльність у 

сфері 

транспорту 3573 3806 4812 5341 4046 4420 5596 6104 

діяльність 

наземного 

транспорту 2981 

діяльність 

водного 

транспорту 2866 

поштова та 

кур'єрська 

діяльність 1779 1789 2029 2253 2565 2728 3140 3680 

діяльність 

водного 

транспорту 3343 

діяльність 

авіаційного 

транспорту 7921 

Тимчасове 

розміщування 

й організація 

харчування 2112 2161 2666 3030 2427 2450 3027 3499 

діяльність 

авіаційного 

транспорту 10997 

додаткові 

транспортні 

послуги та 

допоміжні 

операції 3334 

Інформація та 

телекомунікац

ії 4262 4855 6251 7732 4921 5417 7753 

1012

9 

додаткові 

транспортн

і послуги та 

допоміжні 

операції 4123 

діяльність 

пошти та 

зв’язку 2302 

Фінансова та 

страхова 

діяльність 5395 5940 7347 8058 7885 9220 

1105

8 

1283

3 

діяльність 

пошти та 

зв’язку 3915 

Фінансова 

діяльність 5211 

Операції з 

нерухомим 2584 2823 3535 4174 2823 3293 3754 4509 

Фінансова 

діяльність 7491 
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майном 

Операції з 

нерухомим 

майном, 

оренда, 

інжиніринг та 

надання послуг 

підприємцям 3368 

Професійна, 

наукова та 

технічна 

діяльність 4210 4717 6182 6484 4534 5893 7334 7793 

Операції з 

нерухомим 

майном, 

оренда, 

інжиніринг 

та надання 

послуг 

підприємця

м 3493 

з них 

дослідження 

і розробки 3406 

 з неї наукові 

дослідження 

та розробки 3715 3896 4440 4477 4023 4613 5473 6126 

з них 

дослідже

ння і 

розробки 4152 

Державне 

управління 3273 

Діяльність у 

сфері 

адміністратив

ного та 

допоміжного 

обслуговуван

ня 2490 2575 3134 3790 2392 2618 3099 3653 

Державне 

управління 3753 

Освіта 2470 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування 3522 3656 4228 4515 3472 4104 4664 5008 Освіта 2714 

Охорона 

здоров’я та 

надання 

соціальної 

допомоги 2159 Освіта 2641 2701 3082 3232 2630 2890 3299 3394 

Охорона 

здоров’я та 

надання 

соціальної 

допомоги 2386 

Надання 

комунальних 

та 

індивідуальних 

послуг; 

діяльність у 

сфері культури 2525 

Охорона 

здоров'я та 

надання 

соціальної 

допомоги 2318 2384 2772 2888 2387 2703 3090 3217 

Надання 

комунальн

их та 

індивідуаль

них послуг; 

діяльність 

у сфері 3568 
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та спорту культури та 

спорту 

 з них 

діяльність у 

сфері 

культури та 

спорту, 

відпочинку 

та розваг 2606 

 з них охорона 

здоров'я 2338 2400 2792 2907 2420 2744 3125 3264 

 з них 

діяльність 

у сфері 

культури 

та спорту, 

відпочинк

у та 

розваг 4100 

діяльність у 

сфері 

творчості, 

мистецтва та 

розваг 

 

Мистецтво, 

спорт, розваги 

та відпочинок 2714 2721 3014 3220 4129 5360 6379 7529 

діяльність 

у сфері 

творчості, 

мистецтва 

та розваг 

 

  з них:                   

  діяльність у 

сфері 

творчості, 

мистецтва 

та розваг 2733 2668 2982 3206 3009 3194 3497 3824 

  

  функціюван

ня 

бібліотек, 

архівів, 

музеїв та 

інших 

закладів 

культури 2793 2822 3093 3244 2361 2588 2880 3051 

  

  Надання 

інших видів 

послуг 2409 2873 3436 3870 2889 3932 3857 4830 

  

Джерело: www.ukrstat.gov.ua. 

Примітка: наведені дані стосуються підприємств та юридичних осіб з 10 

або більше робітниками. Статистика за 2014 -2016 роки не враховує дані по 

тимчасово окупованим територіям Донецької та Луганської областей, 

Автономній республіці Крим та м. Севастополь. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Додаток 2. 

Коротка довідка про опитаних експертів 
Нігерія 

• Доктор Фрайдей Ебоєгі вивчав антропологію в університеті Ібадан, звідки 

випустився у 1994 році. У 1998 році захистив магістерську дипломну роботу 

з соціології, де досліджував підприємницькі практики випускників вишів у 

місті Ібадан. У 2008 році захистив PhD з соціології в університеті Ібадана. З 

1999 року працював керівником програми, у 2000 році став молодшим 

науковим співробітником (асистентом) в Центрі досліджень ґендерної та 

соціальної політики. Є автором низки статей на ґендерну тематику у 

нігерійських та міжнародних виданнях, зокрема: «Ґендерування 

академічних посад у вищій школі», «Десять років досліджень в Іфському 

університеті ім. Обафемі Аволово», «Літні водви та бдність», «Емпіричні 

свідоцтва про нігерійську провінцію», «Оцінка ґендерної політики в Іль-

Іфському університеті ім. Обафемі Аволово», «Занятість та бідність жінок з 

формальною освітою», «Праця, жінки, зайнятість та фемінізація бідності у 

Нігерії», «Глобалізація та ґендерна рівність у Нігерії», «Від ексклюзії до 

дискримінації: ґендерна рівність та управлінці вищої ланки в університетах 

Нігерії» та ін.. 

• Др. Аґнес Осіта-Нджоку – викладачка і чинна очільниця кафедри соціології 

факультету соціальних наук Університету штату Імо. У 1983 році вона 

здобула статус бакалавра соціології в Зарійському університеті ім. Ахмаду 

Белло. У 1989 році захистила магістерський диплом та PhD дисертацію по 

соціології розвитку. Викладала низку курсів на ґендерну тематику протягом 

понад десяти років. Опублікувала низку статей у нігерійських та 

міжнародних журналах, зокрема: «Вплив терористів Боко Харам на 

жіноцтво північної Нігерії», «Освіта, хлопчики й бездітство як чинники 

сіменого насильства серед сільських та міських нігерійок народності Іґбо», 

«Провінційні жінки та сталий розвиток: розбудова потенціалу для 
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подолання бідності в місцевому самоврядуванні районів Огаджі та Екбема, 

штат Імо» та ін.. 

• Др. Моїрайо Афолабі є науковою співробітницею Центру достіджень 

ґендерної та соціальної політики при Іль-Іфському університеті ім. Обафемі 

Аволово. Вона очолює Єдиний академічний центр досліджень ґендерної та 

соціальної політики, є членом його консультативної редакторської колегії. 

Має на рахунку низку дослідницьких публікацій у нігерійських та 

міжнародних журналах, зокрема: «Шкалювання перепон для жіночої участі 

в політиці Нігерії: прагматичний підхід», «Скорочення бідності та 

національний розвиток Нігерії через розширення жіночих можливостей», 

«Ґенднрна нерівність у науковій освіті в Нігерії: огляд», «Жіноча стать у 

традиційному лідерстві в Нігерії»: соціокультурна перспектива» та ін.. 

• Др. Присцила Узома – старша викладачка факультету освіти. Є експерткою 

у дослідженнях та прикладному оцінюванні. Здобула PhD в області 

вимірювання та оціювання. Є авторкою низки досліджень на ґендерну 

тематику, що виходили публікацями у нігерійських на міжнародних 

журналах, зокрема: «Ґендер і математика», «Наука і технології: 

переконання, настанови та віоа в нові перспективи ґендерних досліджень в 

Нігерії»; «Вчительські якості як (ґендерно інклюзивний) корелят 

академічної успішності учнів середньої школи з математики», «Роль технік 

релаксації та самоконтролю поведінки задля зниженя стресу серед матерів 

робітничого класу в державних та напівдержавних підприємтсвах», «Вплив 

та способи діагностики протизаконної діяльності серед чоловіків та учнів 

середніх шкіл штату Імо». 

• Др. Йемі Атанда вивчала драматичне мистецтво в Іль-Іфському університеті 

ім. Обафемі Аволово. Здобула ступінь магістра мистецтв і театру 

Університеті Ібадану, а також ступінь доктора виконавчих мистецтв в 

Університеті Ілоріна. Наразі працює на кафедрі виконавчих мистецтв в 

Університеті штату Квара (м. Малете, Нігерія). Дослідження здебільшого 
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присвячені вивченню революційних та постколоніальних тенденцій крізь 

оптику ґендерної проблематики та поняття пост-фемінізму, про що йдеться 

у її дослідженні «Діалектика революції та постколоніальної драми Обафемі 

та Йерима», опублікованому видавництвом Scholars’ Press, Німеччина. Її 

останнє дослідження «Відвага на перетині з долею: розмова чоловіка, 

дружини та мами» було представлено на 101-й міжнародній конференції по 

афроамериканському життю та історії в Університету штату Вірджинія, 

Ричмонд, США (5-9 жовтня 2016 року). Її підхід до жіночої теорії є 

відмінним від західної парадигма, оскільки реакція чорних жінок сильно 

залежить від проблематики ідентичності. Жіночі теоретикині критикують 

західний фемінізм за його нечутливість до проблем інших жінок, їхніх дітей 

та чоловіків. Західний фемінізм не надто бере до уваги небілих та 

африканських жінок. Так чорні люди зазнають дискримінації, особливо в 

Європі та Америці. Услід за Еліс Волкер вона концентрується на 

проблематиці трудових прав, права обирати і обиратися, права на медицину, 

пололання бідності та ін.. 

 

Україна 

• Тамара Марценюк – кандидатка соціологічних наук та викладачка кафедри 

соціології Києво-Могилянської Академії. Займається соціологічним 

аналізом ґендерних та інших нерівностей. Викладає низку курсів на 

ґендерну тематику. Є публічною соціологинею, що співпрацює з різними 

громадськими організаціями (українськими та міжнародними). Є авторкою 

низки досліджень, зокрема «Вплив сільськогосподарських підприємств на 

сільські спільноти та сільських жінок», а також, «Ранні шлюби в Україні: 

хто і чому одружується в ранньому віці?», «Невидимий батальйон – 

українські жінки в АТО». Працює з вразливими та маргіналізованими 

групами жінок на ринку праці. 
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• Наталія Лавріненко – старша наукова співробітниця Інституту соціології 

НАН України. Займається дослідженнями інституту сім'ї, теоретичними і 

емпіричними аспектами ґендеру. Зокрема, їй належить пріоритет у області 

створення на Україні соціології гендера як соціологічної дисципліни: 

Розроблений спецкурс по соціології ґендера і монографія по одній 

концептуальній схемі. Веде активну викладацьку діяльність, читаючи 

спецкурси: «Соціологія сім’ї», «Ґендерні дослідження в соціології», 

«Застосування якісних методів в ґендерних дослідженнях» у Вищій школі 

соціології при Інституті соціології НАН України. Є творцем і директором 

суспільної організації науковців «Київський дослідницький і 

консультаційний Гендерний Центр», що займається гендерними 

дослідженнями і пропагандою їх результатів в українському суспільстві. 

• Ольга Іващенко – закінчила з відзнакою інженерно-економічний факультет 

Львівського політехнічного інституту (1977), очну аспірантуру Інституту 

соціологічних досліджень АН СРСР (1986), захистила (1986) кандидатську 

дисертацію на звання кандидата філософських наук за спеціальністю – 

прикладна соціологія. З 1987 року працює в Інституті соціології НАН 

України (до 1991 року – у відділенні соціології Інституту філософії АН 

УРСР). В 1997-2002 була заступником головного редактора журналу 

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Докторант Інституту соціології НАН 

України (2001-2004). Стипендіат British Council – стажувалась в SSEES – 

Школі слов’янських східноєвропейських студій при Університеті Лондону, 

Великобританія (1994-1995); стипендіат IREX – стажувалась в Університеті 

Пітсбургу, Пенсільванія, США (1997); стипендіат DAAD – стажувалась в 

MZES – Центрі Європейських досліджень Маннгайму, Німеччина (2003). З 

1996 року проводить викладацьку діяльність на соціологічних факультетах 

Київського національного університету ім.. Т. Шевченка, Національного 

університету Києво-Могилянська Академія, Міжнародного Соломова 
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Університету. Область наукових інтересів: економічна соціологія, 

соціологія підприємництва та самозайнятості; гендерні дослідження 

• Ольга Куценко – голова кафедри соціальних структур та соціальних 

відносин факультету соціології КНУ ім. Тараса Шевченка. У 1989 році 

захистила кандидатську дисертацію за темою: «Трудовий колектив як 

суб’єкт формування політичної культури особистості», у 2001 році - 

докторську дисертацію за темою: «Діяльнісно-структурний потенціал 

трансформаційного процесу: до розробки концепції класоутворення». 

Напрямки досліджень: нерівності в сучасних суспільствах, теорія і практика 

досліджень, соціальні трансформації в Центральній та Східній Європі, 

соціологічні дослідження нерівностей в сучасних суспільствах. 

• Марія Дмітрієва – лінгвістка, що спеціалізується на ґендерній лінгвістиці. 

Займається ґендерними дослідженнями в Європейському гуманітарному 

університеті. Стажувалася за програмою ім. Фулбрайта у США. Вивчала 

ґендерні нерівності в Україні протягом 20 років. Залучалася як експертка у 

роботу низки міжнародних організацій. Є досвід просвітницької роботи по 

темі фемінізму та прав жінок. 
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