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 нове тисячоліття світ увійшов з ідеєю і практикою забезпечення рівних прав і 
можливостей для жінок і чоловіків. Ґендерний паритет посідає важливе місце в 
забезпеченні розвитку здорового суспільства і є запорукою економічного та 

соціального прогресу. Враховуючи розширення масштабів діяльності жінок в усіх сферах 
суспільства, виникає все гостріша необхідність подолання існуючих перешкод у їх 
просуванні на рівень прийняття рішень.  

Активний рух жінок за поліпшення свого становища в суспільстві розпочався у 80-х 
роках ХХ століття. Жінки з усього світу започаткували міжнародний рух за права жінок. 
Наслідком цієї діяльності стала підтримка прав жінок державами світу. Вперше в історії 
жіноче питання стало пріоритетним на державному рівні. 

Однак, незважаючи на зміни в міжнародному праві та практиці, жінки з усього світу ще 
стикаються з повсякденною реальністю. Крім того, їм часто бракує знань та засобів, 
необхідних для використання системи прав людини. Чимало жінок не знають про існування 
жіночого руху або сприймають його як щось абстрактне, що їх не стосується.  

Активна діяльність жінок впродовж останнього десятиліття минулого століття зробила 
їх права більш окресленими, зараз завдання полягає в тому, щоб зробити їх досяжними. На 
даному етапі розвитку жіночого руху існує три головні причини для привернення уваги до 
загальнолюдських прав жінок: 1) необхідність інформувати жінок про те, що вони мають 
права людини та повинні їх використовувати; 2) необхідність оприлюднювати випадки 
порушення прав на підставі ґендеру та боротися з ними; 3) необхідність сформувати нову 
практику прав людини, яка повністю вирішуватиме питання загальнолюдських прав жінок.  

Після проголошення України незалежною суверенною державою в українському 
суспільстві відбуваються глобальні зміни. У контексті таких глобально-українських змін 
простежуємо закономірне явище – перегляд суспільних процесів, що призвело до публічного 
обговорення проблем статусу жінок та відродження самобутнього українського жіночого 
руху. Цьому сприяла також активізація міжнародного співтовариства щодо поліпшення 
становища жінок, підвищення їхнього правового статусу в світі. В контексті реформ в 
Україні, жіноче питання та формування ефективної політики рівних можливостей чоловіків і 
жінок стало актуальним, оскільки статус жінки в державі та участь її в усіх сферах 
суспільно-політичного життя є важливим чинником розвитку нової демократичної 
української держави.  

Як зазначається у звіті про роботу Міністерства закордонних справ УРСР, в 1990 році 
рельєфніше окреслились нові підходи у забезпеченні ефективного механізму міждержавного 
співробітництва в галузі прав людини. Саме 1990 р. став рубежем, на якому Українська РСР 
почала без застережень сприйматись міжнародним співтовариством як цілком надійний і 
рівноправний партнер по вирішенню усього комплексу проблем захисту прав людини. На 
46-й сесії Комісії ООН по правах людини УРСР стала співавтором 22 резолюцій, виступила 
ініціатором прийняття нової резолюції про права людини і громадянина, увійшла до Комісії 
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по становищу жінок [1, арк. 26]. У 1992 р. в Копенгагені (Данія) відбулися два міжнародні 
форуми щодо захисту здоров’я жінок. 24 серпня Європейське Реґіональне Бюро Всесвітньої 
організації охорони здоров’я (ВООЗ) провело робочу нараду представників країн 
Центральної і Східної Європи з метою визначення першочергових напрямків сумісних дій 
ВООЗ і кожної з держав учасниць щодо зазначеної проблеми. В цій нараді брали участь 
представники Албанії, Болгарії, Чехословацької ФР, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, 
Польщі, Румунії, Російської Федерації і України. В ході наради було визначено головні 
напрямки діяльності щодо захисту жінок у перехідний період становлення незалежних 
держав. Важливо, що Україна в списку учасників цієї наради була представлена самостійною 
державою. Результатом участі у форумах стало визнання України міжнародними 
європейськими організаціями як незалежної європейської держави, отримання досвіду та 
ініціація створення Національного центру з проблем жінок [2, арк. 76].  

У відповідності з зобов’язаннями, Україна підтримує ґендерні стратегії ООН, Ради 
Європи і світового співтовариства [3, с. 236]. Верховна Рада України, керуючись Загальною 
декларацією прав людини, Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, 
ратифікованими Україною міжнародними договорами про права та свободи особистості, 
підсумковими документами ІV Всесвітньої конференції із становища жінок “Дії в інтересах 
рівності, розвитку та миру” (Пекін, 1995) і постановою Верховної Ради України від 12 липня 
1995 року “Про рекомендації учасників парламентських слухань щодо реалізації в Україні 
Конвенції ООН “Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок”, надаючи особливого 
значення ролі сім’ї та жінок у політичному, економічному, соціальному, історичному і 
культурному розвитку України, прагнучи поліпшення демографічної ситуації, забезпечення 
реалізації сім’єю своїх функцій, а також створення правових та суспільно-економічних умов 
для поліпшення становища жінок, підвищення їх ролі у суспільстві, найповнішого розкриття 
їх інтелектуальних, духовних і творчих можливостей, 5 березня 1999 року постановою 
№ 475–ХVІ прийняла Декларацію про загальні засади державної політики України щодо 
сім’ї та жінок. Держава взяла на себе обов’язки перш за все забезпечити рівні права і 
можливості жінкам і чоловікам відповідно до основних прав та свобод людини, вирішити 
інші принципові проблеми, пов’язані з ліквідацією всіх форм дискримінації щодо жінок [4, 
с. 11–12].  

Однак одного декларування боротьби з дискримінацією недостатньо, визріла потреба 
активної діяльності жінок у боротьбі за свої права та свободи. Процес оформлення 
незалежних громадських організацій жіноцтва України відбувався, як правило, на початку 
90-х років ХХ століття. В результаті своєї діяльності українське жіноцтво зрозуміло важливу 
роль розгортання ефективних міжнародних контактів. Перші спроби входження в 
міжнародний простір були пов’язані з діяльністю Міжнародних жіночих організацій 
України, які через свої філіали встановлювали контакти з жіночими організаціями різних 
країн. Однією з перших став Союз Українок, який був єдиною жіночою організацією, що 
мала своє представництво в керівництві Української Всесвітньої Координаційної Ради і була 
її колективним членом. Зазначимо, що у 1992 році Союз Українок ввійшов до Міжнародного 
Альянсу Жіночих Організацій і постійно підтримував з ними контакти. Доволі плідною стала 
співпраця Союзу Українок з жіночими організаціями світу. Союзянки налагодили тісні 
дружні зв’язки з Союзом Українок Америки, Франції, Асоціацією “Ельзас – Чорнобиль”, що 
у Страсбурзі. Досить часто відбувалися ділові та особисті зустрічі, наради, спільні 
конференції. Союз Українок також підтримував зв’язки з українськими громадами країн 
колишнього Радянського Союзу, а саме із Союзом Українок Башкортостану, жінками-
українками Грузії, Воркути, Зеленого Клину, Естонії. Хороші відносини союзянок були із 
жіночими громадами Польщі та Об’єднанням українських жінок в Німеччині [5, с. 134–136].  

У грудні 1992 року на установчому з’їзді було відновлено діяльність Жіночої Громади, 
а у лютому 1993 року – зареєстрована Міністерством юстиції України. Зазначимо, що 
Жіноча Громада має статус міжнародної організації, а її осередки діють у Франції, Чехії та 
Росії. Діяльність Жіночої Громади носить здебільшого політичних характер, оскільки велика 
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увага в її роботі приділяється проблемам участі жінок в органах влади та управління; 
виховання та підтримки жінок-лідерів, керівників різних рівнів як в політичній, так і в 
соціально-економічній сферах; активної участі жінок у передвиборчих кампаніях; внесення 
пропозицій до державних структур та ін. Для глибшого розуміння і формування у жінок 
навичок політичної діяльності організація проводить семінари та навчальні курси з цих 
питань, наприклад, семінар “Створення політичного іміджу жінки-лідера” (за підтримки 
посольства Канади в Україні), “Практичні політичні навички жінок” (за допомогою 
Британського інформаційного центру), “Механізми забезпечення рівноправності жінок та 
чоловіків в Україні” (разом з Радою Європи) та ін. Щоб інформувати суспільство про роботу 
організації, а також, щоб донести до народу розуміння феміністичної теорії Жіноча Громада 
запровадила видавництво журналу “П’ята пора” [6, с. 54].  

В червні 1994 р. було створено Всеукраїнське жіноче товариство імені Олени Теліги, 
представники якого активні у всіх найважливіших нарадах, конференціях і зібраннях. 
Зокрема, брали участь у роботі ІV Всесвітньої Конференції зі становища жінок у Пекіні. 
Товариство співпрацює зі спорідненими організаціями – Українським Золотим Хрестом 
(США), Товариством українських жінок імені Ольги Басараб (Канада), Товариством 
українських жінок імені Олени Теліги у Великобританії, суспільною службою українців в 
Канаді. Завдяки цьому співробітництву було проведено спільні акції – “Дитячі оселі” для 
дітей, дитячий конкурс малюнків пам’яті Стефанії Пирожак з виставками у Києві і Львові 
(Суспільна служба українців Канади, філія Гамільтон), Всеукраїнські конкурси на кращі 
виконання творів Олени Теліги, засновано Міжнародну літературно-мистецьку премію імені 
Олени Теліги, першими лауреатами якої стали Ліна Костенко і Михайлина Коцюбинська. 
Товариство брало участь у підготовці Звітної доповіді України для ООН (1995), є 
організатором кількох міжнародних і всеукраїнських конференцій, зокрема, “Від 
емансипації – до фемінізму” (1994), “Громадянське та духовне покликання жінки” (1997), 
“Жіночий рух в Україні та процеси державотворення” (2000), “Європейський союз і НАТО – 
випробування для України” (2001) [7, с. 142–146].  

14 червня 1997 р. було створено Всеукраїнське жіноче народно-демократичне 
об’єднання “Дія”, яка з початку свого заснування розпочала активну громадсько-політичну 
діяльність. На рахунку даної організації безліч просвітницьких та благодійних проектів, які 
вона проводить при підтримці споріднених жіночих організацій світу. У лютому 2001 року 
група “Дії” спільно з Інститутом законодавчої ініціативи при Верховній Раді імені Ярослава 
Мудрого представила власний альтернативний проект “Про забезпечення рівності прав 
жінок і чоловіків”. Різноманітна робота “Дії” у багатьох сферах життя українського 
суспільства здобула міжнародне визнання. 4 травня 2001 р. Комітет взаємодії недержавних 
організацій з ООН надав ВЖНДО “Дія” спеціальний консультативний статус при 
Економічній і Соціальній Раді ООН. Діянки отримали можливість стати безпосередніми 
учасниками процесу розробки міжнародних проектів ООН, що стосуються ґендерної 
рівності, а також прав людини і дитини. 

Зміст залучення неурядових організацій до діяльності ООН полягав у тому, що 
враховувалася їхня думка чи критичний аналіз діяльності уряду в країні з питань виконання 
зобов’язань, які взяв на себе уряд під час підписання документів ООН. Зважаючи на це, “Дія” 
підготувала альтернативну доповідь з питань виконання Україною конвенції “Про ліквідацію 
дискримінації стосовно жінок”. Крім того, об’єднання розширило міжнародне 
співробітництво завдяки участі у Комісії ООН зі статусу жінок [7, с. 148–152]. 

Українсько-канадський проект “Розвиток громадського та політичного лідерства 
жінок”, що здійснювався “Дією” за підтримки Канадського бюро міжнародної освіти був 
розроблений для того, щоб надати жінкам-лідерам з України можливість вивчити підходи до 
напрямків політики і програм з питань ґендерної рівноправності та на підтримку процесу 
жіночої рівноправності в Україні. Однією з цілей цієї ініціативи є підтримка успішної 
громадської та політичної діяльності жінок, їхнього внеску в політичне життя українського 
суспільства та підвищення представництва жінок на всіх рівнях державного управління. 
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Проект складався з двох етапів. Перший передбачав проведення круглого столу в Києві на 
тему: “Ґендерні питання і політичне представництво жінок в Україні” (липень 2001). Другий 
– поїздку до Канади групи українських жінок (жовтень 2001). 

Під час проведення круглого столу учасники разом з екс-заступником міністра оборони 
Канади Мері Коллінз та членом Парламентського Центру Канади Стюардом Гуддінгсом 
обговорили й провели дискусію з проблем політичного представництва жінок в Україні, 
ознайомились з канадськими підходами до їх вирішення, склали програму навчання 
українських жінок у Канаді.  

Протягом поїздки до Канади вивчалися механізми ґендерного аналізу законодавства, 
основні напрямки державної політики щодо забезпечення рівноправності жінок і чоловіків. 
Після повернення члени делегації висловили думку про необхідність розширення 
представництва жінок у політичному житті та органах влади, починаючи від парламенту й до 
сільської ради, а також про потребу залучення українок до громадського життя та сприяння 
появі більш прогресивних поглядів суспільства на роль та місце жінки в Україні [7, с. 154–
157].  

Загалом в Україні діє понад 45 всеукраїнських і міжнародних жіночих громадських 
організацій і політичних об’єднань, більше ніж 1,5 тис. місцевих громадських організацій, 
що об’єднують жінок. Водночас мережа партнерських громадських об’єднань Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді та спорту налічує 23 організації, які охоплюють своєю 
діяльність більшість реґіонів України. Представниці неурядових жіночих організацій беруть 
активну участь у формуванні державної політики щодо сім’ї, дітей, молоді, а також політики 
рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Вони входять до складу експертних груп з 
ґендерних питань, проблем сім’ї та з протидії торгівлі людьми. Пропозиції неурядових 
жіночих організацій враховуються при формуванні державних програм та національних 
планів дій, спільно з жіночими організаціями проводяться всеукраїнські заходи та масові 
акції, вирішуються найгостріші соціальні проблеми [8].  

Варто зазначити, що важливим кроком у діяльності українського жіночого руху стало 
створення 20 березня 1999 р. Національної ради жінок України (НРЖУ), метою діяльності 
якої є консолідація зусиль жіночих громадських організацій, спрямованих на поліпшення 
становища жінок у державі, підвищення їх ролі і соціального статусу в суспільстві, 
задоволення та захист спільних інтересів жіночих громадських організацій. До складу 
Національної ради входить 17 жіночих організацій. Одним із статутних завдань ради є участь 
у міжнародному жіночому русі. Так, Ірина Голубєва, як голова Національної ради взяла 
участь у 23 Спеціальній сесії Генеральної асамблеї ООН “Жінки в 2000 році: рівність між 
чоловіками і жінками, розвиток та мир в ХХІ столітті” в Нью-Йорку. Крім того, Національна 
рада брала участь у Форумі жінок країн ГУУАМ у Баку (2001), Європейській конференції 
Світової Федерації Українських Жіночих Організацій (СФУЖО). Та величезним кроком для 
розвитку міжнародних контактів та співпраці було те, що у 2000 році в Гельсінкі на ХХІХ 
Генеральній асамблеї Міжнародної ради жінок (МРЖ) НРЖУ прийняли до складу МРЖ [9].  

Слід зауважити, що до 1925 року український жіночий рух був активною складовою 
міжнародного жіночого руху. Після втрати державної незалежності, у 1925 році Україна була 
позбавлена членства у цій організації, однак з відновленням державності повернулася на своє 
місце у складі МРЖ. Знаковим було те, що Україну було поновлено в членстві у Фінляндії – 
державі, де з 200 членів парламенту 74 жінки [10].  

У 2003 р. 30-а Генеральна асамблея Міжнародної ради жінок, що проходила у м. Перт 
(Австралія) визначила Україну – країною проведення наступної 31-ї Генеральної асамблеї, 
що стало великим досягненням українського жіночого руху та України загалом. Цей вагомий 
в історії українського жіночого руху захід відбувся 5–10 вересня 2006 р. в Києві. У роботі 
сесії взяли участь більше 200 делегаток з 42 країн світу та 100 активісток жіночого руху 
України. Були представлені доповіді жінок – народних депутатів України, керівників 
програм ПРООМ, заступників міністрів України у справах сім’ї, молоді й спорту, юстиції, 
праці та соціальної політики, культури й туризму та інші. Генеральна асамблея Міжнародної 



Україна–Європа–Світ 

 

234 

 

ради жінок сприяла презентації України міжнародній спільноті як європейської країни з 
високим культурним, освітнім, науковим, технічним, творчим та інтелектуальним 
потенціалом; обміну досвідом роботи; поглибленню співпраці та консолідації жіночого руху 
[11].  

Слід підкреслити, що неабияку роль у відродженні та діяльності жіночого руху 
України, а також у налагодженні та формуванні міжнародних контактів стала співпраця з 
українськими організаціями діаспори – Світової Федерації Українських Жіночих Організацій 
(СФУЖО), Союзом Українок Америки, Товариством українських жінок імені Ольги Басараб 
(Канада), Товариством українських жінок імені Олени Теліги (Великобританія), Українським 
Золотим Хрестом (США), Суспільною службою українців (Канада) та багатьма іншими. 
Проведення спільних акцій, взаємовідвідування делегацій сприяли трансформації 
світобачення українських жінок. Досягненням співпраці українських жіночих організацій та 
діаспори стало створення “Інформаційного центру українських організацій” при Києво-
Могилянській Академії, як консолідуючого поля для жіночих організацій України й 
діаспори. Центр був створений за сприяння родини Даниленків (США), при підтримці 
жіночих організацій та ректора Києво-Могилянської Академії В. Брюховецького. Тут 
проводяться семінари, конференції, круглі столи, на яких обговорюються питання, важливі 
як для жіноцтва України, так і для світової спільноти. 

За підтримки Української Всесвітньої Координаційної Ради (УВКР) 11 грудня 2002 р. у 
Виставковій залі Національної бібліотеки України відбувся круглий стіл на тему “Проблеми 
співробітництва жіночих організацій в Україні”. У роботі круглого столу взяли участь голова 
Київської міської організації “Матері і сестри – молоді України” Алла Бельська, доцент 
Української Академії державного управління при Президентові України Лілія Ганюкова, 
голова Національної Ради Жінок України Ірина Голубєва, народний депутат України голова 
Союзу Українок Лілія Григорович, голова “Жіночої громади” Марія Драч, голова 
Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени Теліги Ольга Кобець, голова Київської 
міської організації солдатських матерів Любов Луцкова, голова Жіночого консорціуму ННД-
США Наталя Самолевська, голова Жіночого українського руху Неля Скальна, доктор 
історичних наук, голова КУІну Ганна Скрипник, голова Молодіжної жіночої Ліги Тетяна 
Стаднюк, голова Міжнародної федерації ділових жінок “Либідь” Тамара Супліна та інші 
відомі громадські та політичні діячі. На обговорення круглого столу було винесено такі 
питання: сучасний стан українського жіночого руху; визначення основних проблем 
співробітництва жіночих організацій; основні напрями консолідації жіночих організацій в 
Україні; роль УВКР у розв’язанні проблем співробітництва жіночих організацій [12].  

15 квітня 2004 в Києві відбувся круглий стіл: “Ґендерні квоти у виборчому процесі” за 
участю Галини Сеник – експерта Проекту АМР США “Сприяння організації виборів в 
Україні”. В цьому заході брали участь Оксана Грязнова – Президент Фундації “Відкрите 
суспільство”, Тамара Прошкуратова – народний депутат України, член фракції СДПУ (о), 
член Комітету ВРУ з питань науки та освіти, Лілія Григорович – народний депутат України, 
член фракції “Наша Україна”, А. Супруненко – політолог, Марина Ставнійчук – член 
Центральної Виборчої Комісії, Галина Федорченко – заступник голови Молодіжної партії, 
Марія Бондаренко – член політради Партії Зелених, Дарина Скалацька – експерт Фундації 
“Відкрите суспільство”, Тамара Мельник – кандидат юридичних наук, радник Міністерства з 
питань сім’ї, дитини та молоді та Тетяна Мокріді – керівник прес-служби Блоку Віктора 
Ющенка “Наша Україна”. 13–16 вересня 2006 р. у Криму Харківська жіноча організація 
“Крона” провела другу Всеукраїнську літню школу “Жіночий активізм: стратегії впливу”. 
Школу проведено в рамках програми “Український шлях до ґендерної рівності” за 
фінансової підтримки Фонду імені Генріха Бьоля (Німеччини, представництво у Польщі). У 
Літній школі взяли участь 25 представниць неурядових жіночих організацій, закладів освіти 
та органів влади, експерти з ґендерних питань з усіх реґіонів країни. Протягом трьох днів 
обговорювались питання стратегій розвитку та консолідації жіночого руху в Україні, 
проблеми дискримінації та реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в 
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сучасній Україні. Учасниці розробили стратегії подальшої співпраці, а також Звернення до 
Народних Депутатів України про внесення змін у Закон України “Про вибори до Верховної 
Ради” стосовно квотування місць для жінок. Звернення планувалося надіслати для розгляду 
на Парламентських громадських слуханнях у листопаді 2006 р. [13]. 16 листопада 2006 р. в 
Ресурсному Центрі для випускників відбувся круглий стіл із Заідою Аргуедас, членом Ліги 
жінок-виборців США, яка прибула в Україну на запрошення посольства США в Україні. В 
роботі круглого столу взяли участь 20 учасників, 6 з яких є випускниками різних програм 
обмінів, що фінансуються Департаментом США. Український жіночий рух було 
представлено такими організаціями, як “Український жіночий фонд” та його виконавчим 
директором Наталією Кравченко, Міжнародною організацією “Школа рівних можливостей” 
(представник Ольга Юрчаківська), громадська організація “Надія” (представник Тетяна 
Андросенко), Програма ПРООН “Сприяння ґендерної рівності” (представник Тамара 
Мельник), викладачі Києво-Могилянської академії та Національного університету ім. Т. Г. 
Шевченка. Основні питання, що обговорювалися під час зустрічі це: розвиток ґендерної 
політики в Україні та США, характеристики жінки-лідера, участь молодих жінок у 
виборчому процесі, цілі розвитку тисячоліття [14]. 

Значний вклад у розвиток українського жіночого руху на міжнародному рівні зробив 
Союз Федерацій Українських Жіночих Організацій (СФУЖО). Щороку відбуваються Річні 
Наради членів даної організації щодо розгляду питань підвищення ролі жінок у суспільстві 
та вирішення їх проблем. Так, 11–13 серпня 2005 р. відбулися такі Наради в Українському 
домі міста Києва. У проведенні цих заходів взяли участь українські жіночі організації – 
членкині та гості СФУЖО – з Америки, Канади, Бельгії, Німеччини, Великобританії, 
Франції, Австралії, Польщі, Естонії, Литви, Скандинавії, Швеції. У квітні цього ж року в 
Торонто за підтримки СФУЖО та його прихильників відзначалася 120-та річниця 
Українського Жіночого Руху. Мету своєї діяльності об’єднання українських жіночих 
організацій визначає досить масштабно: консолідація світового українства; збереження 
національної ідентичності, культури; підтримка українців, що перебувають у складних 
умовах за межами Батьківщини; налагодження співпраці організацій з державною владою в 
країнах, де вони діють. Як зазначила голова СФУЖО Марія Шкамбара, Союз заявив про себе 
та про український жіночий рух усьому світу заявив про себе не лише в суспільно-
політичному, але й економічному плані. СФУЖО створив широкий простір для співпраці 
багатьох жіночих організацій в Україні. Конференції, які проходили під керівництвом 
представниць СФУЖО, звернули увагу громадськості на роль жінки, на дійсний 
економічний стан жінок у всьому світі, на сучасні проблеми відношення розвитку світових 
технологій та українського жіноцтва. На сторінках квартальника “Україна в світі”, що 
виходить за підтримки СФУЖО, висвітлюється цілий ряд актуальних проблем українського 
жіноцтва, світового українства в цілому. Потужною є діяльність світових жіночих 
організацій у напрямку вирішення проблем торгівлі людьми, яка виявляє свою гостроту на 
сучасному етапі розвитку світового співтовариства. На цьогорічних Нарадах управи СФУЖО 
представниці українських жіночих організацій заявили про свою готовність до співпраці з 
урядом України та інших країн світу на шляху консолідації та взаємодопомоги [15].  

Подібне зібрання проводилося у 2006 в м. Києві за участю багатьох жіночих організацій 
як України, так і зарубіжних країн. 15–17 серпня 2007 р. відбувся ІХ Конгрес Світової 
Федерації Українських Жіночих Організацій у Будинку Вчених. До столиці з’їхались 
представниці з 12 країн світу, а саме: Америка – Союз Українок Америки, Об’єднання Жінок 
Оборони Чотирьох Свобод України; Канада – Ліга Українських Католицьких Жінок Канади, 
Організація Українок Канади імені Ольги Басараб, Ліга Українок Канади; Велика Британія – 
Організація Українських Жінок у Великій Британії, Товариство Українських Жінок імені 
Олени Теліги, а також Організація Українських Жінок у Німеччині, Організація Українських 
Жінок ХОС Бразилії, Союз Українок Австралії, Об’єднання Жінок “Просвіти” Аргентини, 
Союз Українок Польщі, Об’єднання Українок Польщі, Об’єднання українок Чехії, Союз 
Українок Естонії, Союз Українок Литви, Асоціація Українських Жінок Італії, а також нова 
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організація в рядах СФУЖО – Національна Асоціація Українських Жінок Іспанії. Голова 
Конгресу Ольга Даниляк керувала відкриттям цього заходу. Учасники Конгресу звітували 
про проведену роботу протягом року, обговорювали шляхи розвитку культурно-освітніх та 
релігійних цінностей молоді та залучення її до активної громадської та політичної 
діяльності. Загалом Конгрес проходив під гаслом “Національносвідома молодь – майбутнє 
України!” [16].  

Не менш важливе місце у налагодженню жіночими організаціями України міжнародних 
зв’язків займає Союз Українок Америки (СУА), який об’єднує жінок українського 
походження, незважаючи на їх віровизнання та партійну приналежність. СУА підтримує 
принципи прав людини та діє переважно в культурно-освітній, виховній й гуманітарній 
галузях. Так, на 2005 р. фінансова допомога Україні становила 68 тисяч доларів. СУА 
входить до складу Світового Конгресу Українців, Української Всесвітньої Координаційної 
Ради, Світової Федерації Українських Жіночих Організацій, Національної Ради Жінок США, 
через яку має доступ до Міжнародної Ради Жінок і Міжнародної Генеральної Федерації 
Жіночих Клубів, має зв’язки у Вашингтоні, бере участь у брифінгах в Державному 
Департаменті, Українському Посольстві, Постійному Представництві до ООН та 
Консульстві в Нью-Йорку [17].  

Для утвердження принципів ґендерної рівності важливу роль відіграє співпраця з 
жіночими організаціями країн колишнього Радянського Союзу, в першу чергу, з російськими 
жіночими організаціями.  

Останні роки активізувалися контакти, обмін досвідом, проведення спільних акцій та 
конференцій між жіночими організаціями України та країн Центральної та Східної Європи. 
Так, наприклад, 14–18 жовтня 2007 р. в Києві відбувся Самміт Всесвітнього партнерства 
“Живі голоси” жінок-лідерів з країн Центральної та Східної Європи, який будувався на 
цінностях ґендерної рівності між чоловіками та жінками, міжнародного співробітництва 
жінок і розвитку жіночого руху. Під час роботи Самміту працювали такі секції, як: 
“Впровадження та забезпечення виконання законів, які захищають та пропагують захист 
прав людини”, “Міжвідомче співробітництво з метою боротьби з торгівлею людьми: Україна 
як конкретний приклад”, “Розвиток підприємництва”, “Насильство в Євразії”, “Жінки в 
уряді” та “Покращення захисту прав людини шляхом наукової роботи та інших ефективних 
практик”. Отже, а рамках цієї зустрічі обговорювались важливі питання, які стосуються 
проблем сучасного світу. 

Варто зазначити, що із розвитком міжнародних контактів та виходом у світовий простір 
український жіночий рух піднявся на новий щабель свого розвитку. Однак, це не остання 
грань діяльності українського жіноцтва. Для здобуття відповідного місця у суспільстві, 
певної ваги у політичному, економічному, соціальному, історичному і культурному розвитку 
України, а також створення правових та суспільно-економічних умов для поліпшення свого 
становища, розкриття інтелектуальних, духовних і творчих можливостей та реалізації 
Конвенції ООН “Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок”, потрібно затратити 
ще багато зусиль й провести неабияку роботу в досягненні мети. Громадські жіночі 
організації України вже зараз займаються у міру своїх можливостей вирішенням питань 
ґендерної рівності, створенням умов для якнайповнішої реалізації творчого потенціалу і 
творчих здібностей особистості. Та практика показує, що прийнятий Закон “Про ґендерну 
рівність” (це важливий крок забезпечення жіночих громадських організацій додатковими 
важелями впливу) сьогодні не діє і немає конкретних шляхів реалізації його основних 
положень, як і багато інших законодавчих актів у нашому політикумі. Тому, у Верховній 
Раді представництво жінок не виходить за межі 5%. На ленінське гасло “кожна куховарка 
повинна навчитися управляти державою” українські чоловіки майже одноголосно 
відповідають “ні!”, забуваючи про те, що лише гармонійне поєднання в політиці двох 
світових начал (Інь і Янь) здатне продукувати ефективну політику. Однак, саме з цієї 
причини в українській політиці ресурс жіночих організацій практично повністю ігнорується.  
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З іншого боку виникає питання: “Чи готовий жіночий рух в цілому до активнішого 
входження у владу, участі у виробленні комплексної програми соціального і економічного 
розвитку держави, суспільства, що враховує вищеназвані ґендерні принципи?”. Відповідь на 
це питання однозначна “ні”, оскільки в самому жіночому русі відсутня консолідація і 
системність у виробленні його пріоритетів і цілей, шляхів їх реалізації. Але і це не останнє 
гальмо розвитку політичної системи на основі ефективної ґендерної політики. 
Найважливішою перешкодою є держава, а саме, дискримінаційна, недалекоглядна, 
сформована багатьма поколіннями система влади в країні на основі безумовного пріоритету 
в ній чоловічого начала. Варто зазначити, що з роллю “лідера” у становленні й діяльності 
всеукраїнських жіночих громадських організацій ні Міністерство у справах молоді, сім’ї і 
спорту, ні Національна Рада жінок України не справляються, або ж не хочуть працювати у 
цьому руслі, а відбувається це тому, що відсутня зацікавленість самої держави у 
використанні цього ресурсу. Звідси відсутність державних програм підтримки жіночих 
громадських організацій, системного наукового пошуку ідеологічних основ їх розвитку і 
діяльності. Держава, в особі її керівників, повинна зрозуміти, що Україна не є чимось 
абстрактним, в першу чергу, це держава кожного українця з його щоденними проблемами і 
сподіваннями. Відсутність системного державного підходу до жіночих проблем, їх активного 
підключення до суспільного і політичного життя робить політичний процес у країні 
негнучким, силовим і недалекоглядним. У кінцевому результаті, така політика обертається 
для суспільства ще більшою бюрократизацією.  

Підсумовуючи вищесказане, варто підкреслити, що час, коли чоловіки правили світом, 
поступово змінюється у бік зростання політичної активності жінок. І це підкреслює світовий 
досвід. В Україні, хоч і з великими труднощами та перешкодами, але жіночий рух все-таки 
рухається вперед. З відставанням від вимог часу українське жіноцтво прогресує і 
розвивається самостійно, без підтримки держави. Поки, це спостерігається у кількісному 
зростанні всеукраїнських жіночих організацій (у 1991 р. – 5, на сьогодні нараховується 
близько 50). А, отже, перспектива кожної конкретної жінки на особисту самореалізацію 
збільшується. У зв’язку з цим, дослідження ролі жінки, їх об’єднань все більше 
актуалізуються і вимагають подальшого вивчення.  
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