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У дослідженні розглянуто теоретико-правові витоки фемінізму його історичну генезу на національному і світовому рівні, проаналізо-
вано теоретичне розуміння поняття «фемінізм» на рівні українського законодавства. Автори висвітлюють етапи розвитку i становлення 
феміністичного руху в українському суспільстві, окреслюючи роль жінки в українській державі від моменту виникнення фемінізму і по 
сьогоднішній день.

У статті аналізуються особливості фемінізму як інтелектуального руху в рамках визначеної філософської течії, який охоплює своїм 
змістом набагато ширше коло «жіночих проблем» ніж класичний фемінізм. До пріоритетних завдань сучасного фемінізму в дослідженні 
віднесено теоретико - правові основи жіночих рухів у політиці.

Виявлена низка проблемних питань щодо тлумачення «фемінізму», який привласнив собі різні дослідницькі методи і теоретичні кон-
цепції. Головним методом фемінізму є «збудження свідомості», а оскільки фемінізм є новим знанням на теми старих проблем і питань, 
то він вимагає точного розуміння і означення в рамках відносин теорія - методи. Доведено, що у фемінізмі методи, теорія і описи реалій 
складають певну єдність. Фемінізм є викликом для універсалізму, тому що зосереджується на дослідженні - процесу здобування само-
свідомості, який є для нього одночасно теорією і політичною практикою.

Дослідження дозволяє зробити висновок що фемінізм охоплює доктрини, які містять вимоги рівних прав для жінок в теорії та прак-
тичному житті. Він є як організованим рухом за права жінок так і ідеологією суспільних перетворень, метою яких є не лише громадянська 
рівність, а й вимога творення особливого - світу, який би був також і світом для жінок. Сучасний фемінізм базується не на традиційних, 
безособових політичних поняттях, політичної репрезентації чи політичного представництва, а оперує поняттями «особистісної присут-
ності» / «жіночого представництва». 

Ключові слова: фемінізм, феміністка, історичні «хвилі фемінізму», суспільний конфлікт, жіноче представництво, сучасний фемінізм, 
феміністичні рухи. 

The study examines the theoretical and legal origins of feminism, its historical origin at the national and world levels, and analyzes the theoretical 
understanding of the concept of «feminism» at the level of Ukrainian law. The authors cover the stages of development and development 
of the feminist movement in Ukrainian society, outlining the role of women in the Ukrainian state from the moment of feminism to the present day.

 The article analyzes the peculiarities of feminism as an intellectual movement within the framework of a certain philosophical trend, which 
encompasses in its content a much wider range of «women's problems» than classical feminism. Priority tasks of modern feminism in the study 
include the theoretical and legal foundations of women's movements in politics.

A number of problematic issues have been identified regarding the interpretation of «feminism», which has brought to itself various research 
methods and theoretical concepts. The main method of feminism is «arousal of consciousness», and since feminism is a new knowledge on 
the topics of old problems and issues, it requires accurate understanding and definition in the framework of relations theory - methods. It has been 
proven that in feminism, methods, theory, and descriptions of realities constitute a certain unity.  Feminism is a challenge to universalism because 
it focuses on research, the process of gaining consciousness, which is both a theory and a political practice for it.

 The study concludes that feminism encompasses doctrines that hold equal rights for women in theory and in practical life.  It is both 
an organized movement for women's rights and an ideology of social change, the purpose of which is not only civil equality but also the requirement 
to create a special world that would also be a world for women.  Modern feminism is not based on traditional, impersonal political concepts, 
political representation or political representation, but operates on the concepts of «personal presence» / «women's representation».

Key words: feminism, feminist, historical «waves of feminism», social conflict, women's representation, modern feminism, feminist 
movements.

Постановка проблеми.  Явище  фемінізму  в  україн-
ському суспільстві розглядається як певна організація сус-
пільної діяльності жінок і чоловіків, яка спрямована проти 
дискримінації жінок, за утвердження рівноправ'я та рівно-
сті  чоловіків  і жінок у  всіх  сферах життєдіяльності  сус-
пільства,  за  емансипацію  та  гуманізацію  суспільства. 
Однак,  на  практиці  зміст  цього  поняття  значно ширший 
і  різноманітніший,  як  і  саме життя. Його  трансформація 
відбувається  із  розвитком  суспільно-політичних  і  еконо-
мічних відносин, демократичних перетворень у світі, змі-
ною суспільної свідомості.

До  проблем  участі  чоловіка  і  жінки  у  суспільному 
житті  зверталися  ще  інтелектуали  античного  світу. 
Зокрема,  вперше  ідею  гендерної  рівності  обгрунтував 
Платон, який довів, що жінки і чоловіки однаковим чином 
наділені  тими  чеснотами,  які  необхідні  для  управління 
державою.  Арістотель,  навпаки,  твердив,  що  жінки  не 

мають тих чеснот, що є у чоловіків, а тому їхнє підлегле 
становище цілком природне. Такий погляд на місце і роль 
жінки в суспільному й сімейному житті лише констатував 
наявний стан прав і повністю вписувався в існуючу світо-
глядну парадигму. Впродовж століть він домінував у всіх 
культурах  Заходу  і Сходу  [1,  с.  689]. Одвічна  нерівність 
чоловіка  і жінки у суспільстві виявлялася у наступному: 
маскулінізм (латинське masculinus - чоловічий) - комплекс 
тілесних,  психічних  і  поведінкових  особливостей  (вто-
ринних  статевих  ознак),  що  розглядаються  як  чоловічі 
(тобто зовні відрізняють чоловіка від жінки або самця від 
самки  тварини);  природній  характер  чоловічої  домінації 
у суспільстві, маніфестація переваг чоловіків над жінками 
у питаннях сексу та в усіх суспільних сферах; патріархат - 
суспільство, в якому чоловіки є - домінантним елементом 
у суспільно політичних сферах (це явище також відоме як 
андрархія  або  андрократія);  феміністи  стверджують,  що 
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патріархат є основою на якій побудована більшість сучас-
них суспільств; (необхідно і вкрай бажано відступити від 
цієї моделі для того, щоб досягти рівності статей) [2]; док-
трина, згідно з якою домінація чоловіків у політичній владі 
є наслідком їхньої домінації у сімейних справах; мізогінія 
(грецьке misos – відраза; gyne – жінка) - (жіночоненавис-
ництво) - ненависть, зневага, огида до жінок (антонім до 
слова  філогінія)  [2];  ненависть  до  жінок,  яка  виявилася 
у критичному сприйнятті всього, що було повязане з жін-
ками [3, с. 174]. Нині фемінізм розглядаємо також як інте-
лектуальний рух в рамках визначеної філософської течії, 
який охоплює своїм змістом набагато ширше коло «жіно-
чих проблем» ніж класичний фемінізм. До пріоритетних 
завдань сучасного фемінізму належить дослідження тео-
ретико - правових основ жіночих рухів у політиці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фемінізм як 
ідеологія в духовному контексті почав формуватися в добу 
Просвітництва.  Віра  в  розум  поєднувалася  у  цей  період 
з  вірою  в  прогрес  та  можливість  перебудови  суспіль-
ства на розумних засадах. Оскільки жінки, як і чоловіки, 
є  розумними  істотами,  то  вони  рівною мірою  є  носіями 
17  невід'ємних  прав.  З  цієї  раціоналістично-ліберальної 
аргументації випливало, що немає жодних розумних під-
став для дискримінації жінок як таких [3, с. 174].

Питання  розвитку  фемінізму  в  своїх  наукових  пра-
цях  висвітлювали  вітчизняні  дослідники  зокрема: 
О. А. Вороніна, Т. А. Дороніна, А. Романюк, О. С. Задо-
рожня, А. І. Куприн, О. Г. Липовська, О. Кісь, Т. Марце-
нюк, Н. В. Зборовська, С. Павличко, Л. Таран та інші.

Мета статті полягає в розкритнті теоретинко – правовинх 
витоків сутностні терміну «фемінізм» та етапів його розви-
ткну як на світовонму, так і на українснькому рівні.

Основні результнати досліджнення.  Термін 
«фемінізм»  (в  англійснькій  мові  «feminism»,  латинсь-
нкою    «femina»)  означає  низку  політичних  і  суспільних 
рухів, ідеологій, які мають спільну мету - визначинти, вста-
новнити і досягти політичної, економінчної, культурнної, осо-
бистної та соціальнноїрівностіжінок та чоловікнів. В основу 
фемінізнму покладенно переконнання про одвічну нерівнінсть 
жінок  і  чоловікнів  та  твердженння,  що  жінки  є  об’єктом 
постійнної дискримнінації [ 4, с. 38]. 

Розглянемо походженння терміну «фемінізм» та основні 
його етимолонгічні версії. Вперше даний термін згадуєтнься 
у 18 ст. Прихильнники першої версії (Ж. Фресс, К. Оффен, 
K. Форе)  пов’язують  запровандження  терміна  «фемінізм» 
з    ім’ям французнького літератнора Алексанндра Дюмасинна, 
який  запозичнив  цю  лексему  з  медичнонго  вокабулняру 
наприкіннці 18 століттня. Адепти другої версії (Дж. Рендалл, 
Дж.  Ебрей  ,  Т.  Мід,  М.  Візнер)  приписунють  авторстнво 
цього слова соціалінсту-утопісту Ш. Фур’є, який, іменуючни 
фемініснтами прибічнників ідеї жіночогно рівнопрнав’я, напо-
лягнав  на  тому,  що  «розширення  прав  жінок  є  головнинм 
мірилом суспільнного прогресну». Згідно з третьою версією, 
конструнювання терміна «фемінізм» належитнь теоретинкові 
утопічнного соціалінзму Р. Оуену, який наголошнує на тому, 
що  ключовоню  позицієню  доктринни  фемінізнму  від  самого 
початку її формуванння виступанла ідея рівнопрнав’я проти-
ленжних  статей  у  соціальнно-політичному  та  культурнному 
житті [ 5, с. 88].

Загально  фемінізнм  є  ідеологнією  звільненння  жінки, 
тому що істотнинм в усіх фемініснтських рухах є перекон-
нання, що жінка терпить несправнедливість у зв'язку з влас-
ною  статтю.  У  рамках  такого  широкогно  формулюнвання 
фемінізнму  містятьнся  різні  підходи  до  з’ясування  причин 
і чинникінв утисків жінок. На сьогодннішній день в усьому 
світі  існує близько 300 тлумаченнь цього поняття. 

Сучасний науковинй дискурс розгляднає поняття «фемі-
нізму» в трьох аспектанх. По-перше, фемінізнмом називаюнть 
різноманнітні форми жіночогно опору чоловічній тиранії, які 
спостернігаються в будь - якій культурні та у всі періоди істо-
рії.  По-друге,  під  фемінізнмом  розуміюнть  конструнювання 

соціальнно-економічних  і  політичнних  обов’язків  з  метою 
викоріннення домінувнання, заснованного на розподінлі людей 
за  статтю.  По  -  третє,  фемінізнмом  номінуюнть  політикну, 
спрямовнану на зміну існуючонго владногно дискурсну. 

Спираючись на теорії походженння вказанонго терміну, 
можна окреслинти основні історичнні «хвилі» такого явища. 
Фемінізнм «першої хвилі» сформувнався у 19 ст. і тривав до 
20-х років 20 ст. Перший етап характенризувався передуснім 
боротьбною за надання жінкам рівних з чоловікнами вибор-
чинх прав, тому отримав назву суфражинстський рух (з англ. 
мови  «suffrage»  означає  право  голосу),  який  набув  най-
більншого поширенння у США та Великій Британінї. Згодом 
сформувналось два головні напрями: лібералньний і соціалін-
стичний. Вимога рівних з чоловікнами виборчинх прав від-
повіндала суті лібералнізму, в той час коли соціалінстичний 
напрям полягав у досягненння рівностні між жінками і чоло-
вікнами  за  умов викориснтання досягненнь науки  і  техніки. 
Відроджнення фемінізнму під час «другої хвилі» відбулонся 
у 60-ті роки 20 ст. підназвною «неофемінізм» або «сучас-
ний фемінізнм». «Друга хвиля» засвідчнила, щофемінністичні 
організнації та ініціатниви поширилнись вже в більшоснті країн 
у всіх регіонанх світу. Було виділенно такі головні питання: 
поділ  на  публічнну  та  приватнну  сферу;  патріарнхат;  стать 
і гендер (культурна стать); рівністнь  і відміннність. Резуль-
тнатом «другої хвилі»  стало  те, що жінкам стали доступ-
нні засоби контрацнепції, було легалізновано право жінок на 
аборт, відкритно двері до елітних навчальнних закладінв, було 
змінено  характенр  публічнних  розмов  щодо  місця  та  зна-
ченння  жінок  у  суспільнстві.  З  початку  90-х  років  20  ст. 
триває фемінізнм «третьої хвилі». В межах «третьої хвилі» 
сформулньовано  такі  цілі:  боротьбна  з  усіма  можливинми 
причинанми, які породжунють суспільнну несправнедливість; 
розвитонк освіти молодих жінок, щоб вони були вільнимни, 
щасливинми та гордими зі своєї жіночоснті і не боялися реа-
лізонвувати обраних для себе цілей; освіта повинна стати 
складовною частиноню фемінізнму [ 5, с. 108-109]. 

Фемінізм  привласннив  собі  різні  досліднницькі  методи 
і  теоретинчні  концепцнії.  Головнинм  методом  фемінізнму 
є  «збудження  свідомонсті»,  а  оскількни  фемінізнм  є  новим 
знанням  на  теми  старих  проблем  і  питань,  то  він  вима-
гає  точного  розумінння  і  означенння  в  рамках  відносинн 
теорія  -  методи.  Стверджнують,  що  у  фемінізнмі  методи, 
теорія і описи реалій складаюнть певну єдність. Фемінізнм 
є викликонм для універсналізму, тому що зосереднжується на 
досліджненні  -  процесу  здобуванння  самосвіндомості,  який 
є  для  нього  одночаснно  теорією  і  політичнною практикною 
[6, s. 61]. Відомо, що окремі французнькі фемініснтки пере-
станли уживати слова фемінізнм, вважаючни, що це є ще один 
- « izm » [7]. 

Розглянувши  основні  світові  теорії  походженння 
та історичнні етапи виникненння фемінізнму, логічноню послі-
донвністю  буде  досліджнення  виникненння  жіночогно  руху 
в  українснькому  суспільнстві.  В  контекснті  розвиткну  укра-
їнснького соціуму поняття «фемінізм» почало охоплювнати 
широке смисловне поле і розгляднатися як суспільнний рух, 
як соціальнно-політична теорія, як світоглнядна і культурнна 
категорнія.  В  Україні  на  сьогодннішній  день  існують  такі 
визначенння:  соціальнно-політична  теорія,  яка  розгляднає 
процес  приниженння жінки  в  суспільнстві,  а  також шляхи 
подоланння  чоловічної  перевагни  над  жінками;    широкий 
соціальнний рух за рівністнь прав для жінок, що протистноїть 
соціальнній системі, у якій положенння людей різних статей 
нерівнонправне; філософнська  концепцнія  соціокунльтурного 
розвиткну, яка виявляє зверхнінсть до жіночогно соціальнного 
досвіду в уявленннях про світ і суспільнство.

В  Україні  поняття  «фемінізм»  починає  з’являтися 
і обговорнюватися з 1990 року. Це слово викликанє неоднозн-
начну  реакцію.  Проте  як  літератнурна  і  політичнна  течія 
українснький фемінізнм  оформивнся ще  в  80-х  роках  19  ст. 
Найяскрнавішими  предстанвницями  в  українснькій  літерат-
нурі були О. Пчілка, Н. Кобринснька, С. Русова, Леся Україн-
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кна, О. Кобиляннська, С. Крушельнницька та С. Окуневснька. 
Це жінки, які не шкодуванли про затраченні сили у боротьбні 
за жіночу  свободу. Вони  вважали, що  визволенння жінки 
не  є  актом  фемінізнму,  а  є  таким  же  природнним  виявом 
культурнної і політичнної соціальнної еволюцінї, якимбув акт 
визволенння від кріпацтнва.

У Наддніпнрянській Україні основні зусилля емансипна-
ційного руху були зосереднжені на боротьбні за право жінки 
на  освіту.  Так,  у  1878  р.  заснованно  Вищі  жіночі  курси 
в Києві. Жінки брали  активну участь у  культурнно-освіт-
ньому русі, а також у суспільнно-політичному житті.

У  Західнінй  Україні  першою  жіночою  організнацією 
стало  заснованне  за  ініціатнивою  Наталії  Кобринснької 
у  1884  р.  у  м.  Станіслнавові  (нині  м.  Івано-Франківськ) 
«Товариство руських жінок». Наталія Кобринснька стояла 
біля  витоків  українснького  фемінізнму.  Вона  вела  активну 
громадсньку  діяльнінсть,  організновувала  збір  підписінв  за 
право  жінок  навчатинся  в  універснитетах  і  гімназінях.  До 
Галицькного сейму як результнат її кропіткної праці внесено 
ряд вимог і пропозинцій щодо захисту прав селян. В 1887 р. 
разом з Оленою Пчілкою вони видали альмананх українонк 
«Перший  вінок»,  що  увійшов  в  українсньку  історію  як 
перша жіноча збірка, заклавшни основи розвиткну жіночих 
часописнів, які редагувнали і видавални самі жінки.

У  1930  роках  «жіноче  питаннян»  було  оголошенне 
повністню  вирішенним.  Незважанючи  на  відхід  від  тради-
цінйного  фемінізнму,  розв’язання  проблемни  суспільнного 
рівнопрнав’я жінок у радянсьнкий період характенризувалося 
підвищеннням  їхнього  освітньного  та  професінйного  рівня, 
активноню  участю в  науковонму,  літератнурно-мистецькому 
житті країни. Водночанс нерозв’язаними залишилнися про-
блемни «подвійного навантанження» жінок (на виробнинцтві 
та вдома), захисту материннства тощо. У порівняннні з роз-
виненними  країнамни  жінки  України  мали  дуже  невеликне 
предстанвництво у вищих органах державнної влади, порів-
нянно небагатно їх було у виробнинчо-бізнесовій еліті.

На початку 1990-х рр. у ході розвиткну в Україні полі-
тичнних  рухів,  зокрема  Народного  руху  Українин,  жінки 
почали відновлнювати жіночі організнації, що в роки СРСР 
[8,  с. 75] припининли свою діяльнінсть. Водночанс жіночий 
рух в Україні набув виразнинх фемініснтичних ознак внаслід-
нок  стихійнно  прогреснуючої  в  ході  ринковинх  перетвонрень 
економінки  дискримнінації жінок  в політичнній  сфері  та на 
ринку праці. 

Однією  з  найяскрнавіших  постатенй  фемінізнму  неза-
лежнної України є Соломія Павличкно. У розвиткну східно-
єнвропейського фемінізнму С. Павличкно відігранла настільнки 
значну роль, що годі уявити, як вигляданли б вище означенні 
контекснти без її імені. Вона 1992 р. утворилна видавнинцтво 
«Основи», у якому до грудня 1999 р. незміннно очолюванла 
редакцінйну раду і формуванла видавнинчу політикну [8]. 

У  незалежнній  Україні  відроджнуються  давні  та  створю-
юнться  нові  жіночі  організнації  (зокрема  «Союз  Українонк» 
(1917),  «Femen»  (2008)),  активно  йде  процес  поверненння 
доціннонстей лібералньного фемінізнму та посилююнться зв’язки 
націонанльних жіночих організнацій з міжнарондними жіночимни 
об’єднаннями. Велика кількіснть українсньких жіночихнорганіза-
цій продовжнують ефективнно діяти в діаспорні. Після надання 
Україні незалежнності фемініснтичні тенденцнії в українснькому 
суспільнстві отримални нові можливонсті для подальшного розви-
ткну, але цей розвитонк мав деякі особливності. 

У  перші  роки  незалежнності України  специфінка  укра-
їнснького жіночогно руху полягална в тому, що жіночі інтер-
есни в ньому були підпоряндковані інтереснам націонанльно-
державним,  тобто  проблемни  боротьбни  з  дискримнінацією 
жінок,  законоднавче  забезпенчення  гендернної  рівностні 
та  відстоюнвання  їх  прав  розгляднались  як  другоряндні 
у порівняннні із завданннями націонанльно –культурного від-
роджнення та державонтворення.

Від  другої  половинни  1990-х  рр.  фемініснтський  рух 
в Україні набув значногно поширенння. Почали діяти регі-

онанльні  об'єднання  та  клуби,  виникли  жіночі  політичнні 
партії:  «Жінки  Українин»,  Всеукранїнська  партія  жіночих 
ініціатнив, Жіноча народна партія (об'єднана) [9, с. 56]. 

На кінець 1990-х рр. в Україні вже було зареєстнровано 
понад 100 громадсньких жіночих об'єднань - регіонанльних, 
всеукранїнських  та  міжнарондних  (міжнародна  федерацнія 
ділових  жінок  «Либідь»,  «Надія»,  міжнарондний  фонд 
«Панна»).  Вони  вплинулни  на  вдосконналення  законоднав-
ства  та  механізнми  щодо  поліпшенння  становинща  жінок, 
прагнулни  суспільнного  визнанння  організнованого жіночогно 
руху  як  важливонго  державонтворчого  чинника.  В Україні 
діють декількна правозанхисних груп жінок, серед яких най-
попунлярнішою  є  група  «Femen»  яка  діє  в  рамках  нових 
суспільнних  рухів,  безперенчно  заперечнуємо  тезу  окремих 
європейнських досліднників щодо – «Femen», як широкогно 
суспільнного  руху,  відповіндно  це  протестнна  група,  діяль-
нінсть якої ув’язується з поняттянм «поп-фемінізму» [10]. 

Сучасний етап розвиткну фемініснтської теорії та фемі-
ніснтських рухів пов'язаний з дефінітнивними уточненннями 
самої суті фемінізнму та його новітнінх трактувнань.

Фемінізм  охоплює  доктринни,  які містять  вимоги  рів-
них прав для жінок в теорії та практичнному житті. Він є як 
організнованим рухом за права жінок так і ідеологнією сус-
пільнних перетвонрень, метою яких є не лише громадяннська 
рівністнь, а й вимога творенння особливного - світу, який би 
був також і світом для жінок. Загальнно фемінізнм є ідеолог-
нією визволенння жінок, тому що істотноню рисою усіх його 
напрямінв  є  фундаменнтальна  позиція,  що  жінка  терпить 
несправнедливість у зв'язку з власною статтю [11].

Україна  згідно  з  вимогамни Конвенцнії ООН «Про лік-
віданцію всіх форм дискримнінації щодо жінок», включилна 
принцип  рівнопрнавності  жінок  і  чоловікнів  до  Конститну-
ції  України,  відповіндні  норми  які  є  основою  ґендернного 
законоднавства. Так, рівністнь прав і свобод людини й гро-
мадяннина незалежнно від статі визначанється і гарантунється 
ст.  24  Конститнуції  України,  в  якій,  зокрема,  закріплнено: 
«Громадяни  мають  рівні  конститнуційні  права  і  свободи 
та  є рівними перед  законом. Рівністнь прав жінки  і  чоло-
вікна  забезпенчується:  наданнянм  жінкам  рівних  з  чоловік-
нами  можливонстей  у  громадснько-політичній  і  культурнній 
діяльнонсті,  у  здобуттні  освіти  і  професінйній  підготонвці, 
у праці та винагорноді за неї; спеціалньними заходамни щодо 
охорони праці і здоров’я жінок, встановнленням пенсійнних 
пільг;  створеннням  умов,  які  дають  жінкам  можливінсть 
поєднувнати  працю  з  материннством;  правовинм  захистонм, 
матеріанльною  і  моральнною  підтримнкою  материннства 
і  дитинстнва,  включаюнчи  надання  оплачувнаних  відпустнок 
та інших пільг вагітнинм жінкам і матерямн» [12, с. 28]. 

З  прийнятнтям  Основнонго  Закону  конститнуційно-пра-
вове  регулювнання  рівних  прав  та  можливонстей  жінок 
і чоловікнів в Україні не тільки не завершинлося, а навпаки, 
активізнувалося  й  поглиблнюється  завдяки  конкретнизації 
відповіндних  конститнуційних  норм  у  кодексанх,  законах, 
постанонвах,  указах,  розпоряндженнях  та  інших  правовинх 
актах  націонанльного  рівня.  Для  чіткішонго  сприйнянття 
цього  масиву  докуменнтів  правовонго  характенру  з  метою 
можливонго подальшного викориснтання в рамках державнно-
управлінських досліджнень та практичнного застосунвання їх 
упорядкновано відповіндно до існуючинх класифінкацій. Най-
більнш прийнятнною з цієї точки зору видаєтьнся концепцнія 
необхіднного  і  достатннього  складу  норматинвно-правових 
баз, автором якої є В.Бакуменко [13]. 

Суть  цієї  концепцнії  полягає  в  розглядні  норматинвно-
правових баз для будь-яких сфер діяльнонсті як складнинх 
систем та виділеннні в кожній з них трьох рівнів, найбільнш 
суттєвинх з погляду забезпенчення виконанння функцій такої 
бази,  а  саме  -  рівня  функціоннального  ядра,  рівнів  необ-
хіднного та достатннього складу норматинвно-правової бази 
[13,  с.  316].  Такими  системонутворюючими  нормами  за 
своєю юридичнною  природоню  і  призначненням  є  констит-
нуційно-правові норми, що регулююнть  відносинни у  сфері 
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державнної  ґендернної  політикни.  Водночанс  положенння 
законів  не  закріплнюють  відповіндні  процедунри  й  меха-
нізнми забезпенчення рівностні статей, а отже, залишаюнться 
декларантивними [14, с. 62]. З правовонго погляду в Україні 
забезпенчене недискрнимінаційне для жінок законоднавство. 
З погляду забезпенчення ґендернної рівностні вважаємно, що 
законоднавство  України  перебувнає  у  стані  трансфонрмації 
від  ґендернно  нейтралньного  до  ґендернно  чутливонго.  На 
конститнуційному  рівні  закріплнені  фундаменнтальні  права 
людини, а також гарантінї їх захисту.

Сучасний українснький фемінізнм базуєтьнся і на західно-
нму досвіді. В самій же історії західнинх демокрантій можна 
просліднкувати певну закономнірність: кожен новий період 
їх  розвиткну,  пов'язаний  зазвичанй  з  глибокинми  суспіль-
нними, політичнними і культурнними змінами, але одночаснно 
революцнії і війни породжунвали активізнацію рухів за визво-
ленння жінок. Характенрним, на думку Г. Уліцьконї є й те, що 
не можна характенризувати боротьбну за права жінок як про-
цес який іде по лінії - зміцненння, -вивищення ; такий рух, 
на думку досліднниці, здійснюнється - синусоїндно [15, s. 71].

Отже, доктринни фемінізнму від самого початку оформ-
ленння течії були скерованні на досягненння жінками рівних 
прав з чоловікнами, які повинні були здійснинтися в рамках 
суспільнних  перетвонрень  і  досягненння  як  громадяннської 
рівностні так і виробленння фемініснтичної ідеологнії. Сучас-
нинй фемінізнм  базуєтьнся  не  на  традицінйних,  безособнових 
політичнних  поняттянх,  політичнної  репрезеннтації  чи  полі-
тичнного предстанвництва, а оперує поняттянми «особистіс-
ної присутнності»  / «жіночого предстанвництва». Нинішня 
політикна  існує  для  фемініснток  там,  де  існує  суспільнний 
конфлікнт;  дефініцнію  політикни  визначанють  стосункни,  які 
опираютнься на стосункни  і уклади у структунрах влади, де 

одна група здійснюнє контролнь над іншими. Основою жіно-
чих політичнних рухів є: 1) визнанння за жінками аналогінч-
них з чоловікнами цивільнних прав; 2) інтелекнтуальна еман-
сипнація; 3) досягненння початконво рівних політичнних прав, 
а згодом – рівної участі у політичнній діяльнонсті.

Висновки. До  останньного  часу  розвитонк  жіночогно 
руху  в Україні  ілюструнвав  різновинд  розвиткну  активізнації 
громадснької  діяльнонсті жінок, що виростанє  з  актуальнних 
для певного історичнного періоду конкретнного суспільнства 
потреб, а не з нового для всієї  історії людства розумінння 
(актуалізованого фемінізнмом)  леґальнних  прав.  Саме  цим 
цей  різновинд  жіночогно  руху  відрізнняється  від  фемінізнму 
англо  -  саксонснького  типу,  який розвиванвся  в  правовонму 
суспільнстві  й  тільки  в  такому  суспільнстві  міг  з'явитися. 
Жіночий  рух  в Україні  намагавнся  відстоянти  права жінок 
в українснькому громадяннському житті. Він не був орієн-
тонваний, як це було притаманнно фемінізнмові англосанксон-
ського  типу,  на  глибиннну  фемініснтичну  перебуднову  всіх 
суспільнних відносинн. Сьогоднні жіночий рух в Україні роз-
виванється повно масштабнно, українснькі жіночі організнації 
стають політичнною та громадяннською силою, роблять зна-
чні кроки в розвиткну гендернних студій в Україні.

Підсумовуючи,  можна  констатнувати  що,  фемінізнм  як 
суспільнне  явище  має  досить широке  і  різноманнітне  тлу-
маченння, яке сформувналось залежно від різних чинникінв 
та передумнов соціальнно-політичного характенру на різних 
історичнних етапах. Фемініснтичний рух в Україні пройшов 
тривалинй процес свого становлнення, відповіндно до якого 
на кожному етапі формуванння українснького соціуму роль 
жінки наділялнась  змістовнним  статусонм. На  сьогодннішній 
день статус жінки трансфонрмується, закріплнюючи її зна-
ченння в усіх сферах суспільнного життя. 
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