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ВСТУП 

 

 

Актуальність дослідження. Ієрархічний характер соціальних відносин, 

що формується й закріплюється через неоднаковий доступ індивідів та груп до 

обмежених матеріальних і духовних ресурсів, серед іншого зумовлює  

особливості розподілу соціальних ролей в різних сферах людської 

життєдіяльності, а також пов'язане з цим явище політичної, соціально-

економічної, культурної та гендерної нерівності суспільства. 

Політична сфера, мабуть, найбільш яскраво демонструє приклади 

гендерної дискримінації. Навіть зараз, незважаючи на швидкий розвиток 

інформаційного суспільства, швидке поширення інтернету, соціальних мереж, 

високий рівень взаємовпливу культур, на побутовому рівні більшість людей 

переконані, що наявність відповідних рис характеру, необхідних для 

управління державою, зумовлюється фізіологічним і генетичним шляхом, 

внаслідок чого слабка, невольова, іноді надміру емоційна жінка не має шансів 

стати гарним політиком. 

Вивчення питання гендерної проблематики в політичній сфері для 

нашої держави стає все більш актуальним. Україна зараз переживає важкі часи 

політичної та соціально-економічної кризи, тому для стабільного розвитку і 

функціонування держави є вкрай важливим подолання наявних гендерних 

диспропорцій та перерозподіл соціальних ролей в політиці. Комплексне 

вивчення проблем, що існують в сфері державного управління  та пошук 

оптимальних шляхів їх вирішення, може забезпечити лише досягнення 

гендерної рівності. До того ж, вивчення гендерної проблематики дозволяє 

оцінити здатність політичної системи до оновлення та модернізації.  

Не менш актуальним завданням є подолання негативних наслідків 

стереотипізації людського мислення. Проблема полягає не лише в переважанні 

серед більшості людей думки щодо неспроможності жінки будувати успішну 
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політичну кар'єру, але і скептичне відношення багатьох жінок до цієї сфери 

діяльності загалом. 

Порівняння українського і більш успішного європейського досвіду 

забезпечення гендерної рівності дозволить дати об’єктивну оцінку положенню, 

яке в українській політичній системі займають жінки, виявити та ліквідувати 

(або хоча б мінімізувати негативні наслідки) наявні диспропорції.  

Об'єктом магістерської дисертації виступають гендерні ролі. 

Предметом є особливості формування та розподілу гендерних ролей в 

політичній сфері життя суспільства. 

Мета дослідження полягає у комплексному аналізі основних приципів 

розподілу гендерних ролей та особливостей гендеризації політичного життя 

українського і західного суспільств. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:  

1) Розкрити основні науково-теоретичні підходи до визначення сутності 

гендерної ролі та історичні етапи становлення і формування гендерних 

ролей; 

2) Виявити історико-політичні та соціально-психологічні фактори, що 

впливають на формування і розподіл гендерних ролей. 

3) Виокремити особливості піар-кампаній у гендерному вимірі. 

4) Зясувати відмінності в уявленнях про роль жінок та чоловіків в 

політичному житті українського та європейського суспільств. 

5) Здійснити аналіз українського та європейського законодавства щодо 

забезпечення гендерної рівності  

Наукова розробленість проблеми дослідження. Вивчення історії 

становлення та формування гендерних ролей в політичній сфері життя 

суспільства нашли своє відображення в роботах таких вітчизняних дослідників, 

як Ю. Дорофєй, І. Свенцицька, С. Погребняк, О. Соболь, М. Скржинська та 

інші. Сучасні соціальні уявлення про гендерну роль жінок та чоловіків в 

політиці досліджували Н. Степанова, І. Іонов, Є. Курганова, О. Петров. На 

проблему ролі ЗМІ у формуванні гендерних стереотипів звертали увагу І. 
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Сидорська, О. Соколова, Л. Чернявська, М. Петров та ін. Особливості піар-

кампаній в гендерному вимірі вивчали В. Серебрянська, О. Івашова, В. Рихлік 

тощо.  

Аналізування проблематики забезпечення гендерної рівності можна 

знайти в роботах таких закордонних дослідників, як Жанна Кравченко, Сімона 

де Бовуар, Олександр Вагнер, Сара Елдер та ін.    

Інформаційною основою  дослідження слугували наукові статті та 

монографії вітчизняних та зарубіжних дослідників, присвячені вивченню 

проблеми виникнення та становлення гендерних стереотипів в політичній сфері 

і розподілом гендерних ролей в політиці. Також був проведений теоретичний 

аналіз аналіз робіт науковців, які досліджували причини дискримінації жінок в 

соціально-політичній сфері життя суспільства, методи подолання 

дискримінації, а також аналізували місце і роль жінок в стабілізації політичної 

системи. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та виконання 

зазначених завдать було використано наступні методи: аналіз (при визначені 

причин розподілення гендерних ролей в політичній сфері та для встановлення 

причин виникнення, формування та розповсюдження гендерних стереотипів в 

суспільстві); синтез (при уточнені поняття «гендерна роль» та при визначені 

системи, на якій базується процес розподілення гендерних ролей); 

систематизація (при досліджені основних видів піару та виокремлені 

маскулінних та фемінних стереотипних образів, властивих сучасній суспільній 

думці); порівняння (при вивченні європейського досвіду та співставлення його 

з українськими реаліями щодо рівня свобод та гендерного рівноправ`я). 

Наукова новизна результатів, одержаних в дисертації: У дисертації 

було здійснено аналіз особливостей формування та розподілу гендерних ролей 

в політичній сфері життя суспільства: 

1) уточнено поняття гендерної ролі та визначено особливості системи 

розподілу гендерних ролей за сучасних умов; 

2) виокремлено основні причини розподілу гендерних ролей; 
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3) уточнено поняття гендерних стереотипів, встановлено причини їх 

виникнення, а також механізми їх підтримки або руйнування; 

4) розкрито роль ЗМІ в процесі розповсюдження та закріплення гендерних 

стереотипів; 

5) уточнено поняття чорного піару та розглянуто гендерні стереотипи як 

один з механізмів дії чорного піару при конкурентній боротьбі 

6) здійснено компаративний аналіз вітчизняного та європейського 

законодавства щодо забезпечення гендерної рівності 

Теоретична цінність роботи. Результати дослідження особливостей 

формування та розподілу гендерних ролей в політичній сфері життя суспільства 

уможливлюють більш детальне та глибоке розуміння понятть «гендерна роль» 

та «гендерні стереотипи» в політичному контексті, дозволяють виявити основні 

проблеми гендерної політики та причини її неефективності, визначити 

труднощі, з якими стикаються жінки на шляху до побудови політичної кар`єри, 

зрозуміти недоліки системи проведення виховних робіт по руйнування 

існуючих гендерних стереотипів та визначити роль ЗМІ і піару при 

розповсюдженні та закріпленні гендерних стереотипів в суспільстві.    

Практична цінність роботи. Практичне значення магистерської 

дисертаціїї полягає у можливості оцінити рівень гендерного рівноправ`я в 

політичній сфері в Європі та порівняти його з українським через дослідження 

кількісного представництва жінок та чоловіків в політико-владних труктурах. 

Крім того, дослідження дозволяє визначити основні гендерні ознаки, за якими 

формуються гендерні ролі в політиці та причини формування гендерних 

стереотипів. На основі цього було розроблено практичні рекомендації щодо 

подолання дискримінації за ознакою статі в політичній сфері.   

Структура магістерської роботи. Магістерська дисертація складається із 

вступу, чотирьох розділів, поділених на підрозділи, висновків та рекомендацій, 

списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи – 118 сторінок, з них 

основного тексту – 106 сторінок. Список використаних джерел містить 84 

найменувань. 
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Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження 

знайшли свій відбиток в матеріалах міжнародних науково-практичних 

конференціях з соціології: 

1) Кутишенко Д. О. Особливості політичної PR – кампанії в гендерному 

вимірі / Д. О. Кутишенко // Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції з соціології (м. Київ, 27-28 листопада 2014 р.) «Великі 

війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-

2014»: тези доп. [Уклад. А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв, А. О. 

Мігалуш] – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 340 с. 

2) Кутишенко Д. О. Вплив гендерних стереотипів на політичне 

представництво в Україні / Д. О. Кутишенко // Матеріали V міжнародної 

науково-практичної конференції з соціології (м. Київ, 26-27 листопада 

2015 року) «Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія 

панування та спротиву в епоху модерну»: тези доп. [Уклад. А.А. 

Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Мігалуш] – К.: Талком, 2015. – 652 с. 
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РОЗДІЛ 1. ГЕНДЕРНІ РОЛІ ЯК ОБ`ЄКТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ 

1.1. Науково-теоретичні підходи до визначення сутності гендерної ролі 

 

 

Гендерна проблематика та особливості розподілу соціальних ролей в 

суспільстві на різних етапах його історичного розвитку цікавила дослідників 

багато століть, починаючи ще з епохи античності. Вже в той час суспільство 

набуває ієрархизованого характеру, значно ускладнюється його соціально-

класова структура. Соціальна нерівність зумовлює неоднаковий доступ до 

різних матеріальних благ та привілеїв. Розподіл ролей і функцій між окремими 

індивідами відбувається у відповідності з їх соціальними статусами, як 

природженими, так і набутими. Важливу роль в процесі такої диференціації 

починає відігравати гендерний аспект, що поряд з іншими чинниками визначав 

соціальне положення людини в суспільстві. В той же час починають 

формуватися різноманітні соціально-психологічні стереотипи, у тому числі й в 

гендерному вимірі. Подібні стереотипи визначали й закріплювали особливості 

розподілу соціальних ролей та виконуваних функцій: чоловіки зараховувались 

до  «сильної» статі, жінки – до «слабкої», чоловік - домінує, жінка - 

підкорюється, чоловік - годувальник, жінка - хранителька домашнього вогнища. 

  Кандидат філософських наук Валентина Серебрянська визначає поняття 

гендеру. Вона пише: гендер – соціальний конструкт, який визначає поведінку 

людини в суспільстві та будується на трьох головних характеристиках: 

біологічна стать, соціальний статус, наявні стереотипи [63, С. 148].  

Питання гендерної нерівності має історичні глибокі корені. На думку 

української дослідниці Ю. Дорофєй, в епоху Античності були сформовані ті 

гендерні стереотипи, які вкорінилися у світогляді людей на довгі століття, тоді 

ж була вироблена дихотомія понять жіноче/чоловіче, закладалися перші 

уявлення про обов'язки жінки і права чоловіка. Ці стереотипи послужили 

соціальному розшаруванню і зберігаються вже багато століть [24, С.111].  
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Вивчаючи особливості життєвого укладу часів античності, можна 

побачити, що у жінок не було тих прав і свобод, якими володіли чоловіки: 

зокрема, вони не могли брати участь в політичному житті суспільства і 

розглядалися, швидше, як домогосподарки, чия головна функція – продовження 

роду. Досить часто за соціальним статусом їх прирівнювали до рабів, які не 

вважалися повноправними членами соціуму. Доктор історичних наук М. 

Скржинська відмічає, що в античному світі жінки ніколи не були 

рівноправними з чоловіками, і, хоча, в різних державах і на різних територіях, 

залежно від встановленого світогляду і сповідуючих релігій, вони мали різний 

рівень прав і свобод, але ніколи жінки не брали участь ні в соціальному, ні в 

політичному, ні в економічному, ні в релігійному житті суспільства, тому що 

вони не вважалися повноцінними громадянами [67, С.13]. Відразу після весілля 

на молоду дівчину покладалася лише фукція ведення домашнього господарства, 

вона відповідала за побутову сферу життя нової сім'ї. Основним заняттям, за 

яким вона проводила свій час, були виготовлення вовни і ткацтво. Цим 

навичкам дівчаток навчали ще з ранніх років  [там само, С.17].   

Начатки вивчення та аналізу гендерної проблематики характерні й для 

робіт можна побачити й в працях провідних античних філософів. Так, 

наприклад, в своєму відомому трактаті «Політика»  Арістотель, великий 

старогрецький філософ та вчений, зазначає, що якщо вивчати відношення 

чоловіка до жінки в порівняльному характері, то перший за своєю природою 

вище, друга - нижче, і тому перший володарює, а друга знаходиться в 

підпорядкуванні. Той самий принцип неминуче повинен панувати і для всього 

людства [16, С. 377].  

  Дихотомія панування/підпорядкування в рамках гендерної проблематики 

у Арістотеля очевидно і дуже чітко простежується. За його переконанням, 

управляти здатен лише чоловік, оскільки він за природними законами 

знаходиться вище за жінку, а, відповідно, він сильніший, мудріший, 

розумніший, здатний приймати вольові рішення, уміє підпорядковувати собі, а, 

отже, має необхідні якості характеру для заняття політикою. Подібні думки 
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Арістотель у своїй роботі висловлює досить часто, аналізуючи можливості та 

життєві шанси обох статей. «Владу чоловіка над дружиною можна порівняти з 

владою політичного діяча, або з владою царя. Адже чоловік за своєю природою, 

виключаючи лише ті або інші ненормальні відхилення, більше прив'язаний до 

керування, ніж жінка, так само, як людина старша і зріліша може краще 

керувати, чим людина молода і незріла» [там само, С. 398]. Таким чином, 

Арістотель порівнює чоловіка з досвідченою, мудрою людиною, здатною вести 

за собою, а жінку - з юною, наївною дитиною, вимушеною підкорятися. 

Очевидно, що управління державою під силу лише чоловікові, що доводить 

наявність гендерної нерівності вже у той час.  

Проте, з цього правила все ж були і виключення, одним з яких є 

філософські погляди старогрецького філософа Платона. При загальній 

стереотипізованості суспільства й поглиблення соціальної нерівності, при 

домінуючих психологічних стереотипах, Платон розробив абсолютно іншу 

теорію. Проаналізувавши усі сфери громадського життя та механізми їх 

функціонування, він намагався побудувати модель ідеальної держави, де 

головним принципом виступає справедливість, немає ні приватної власності, ні 

конкуренції, усі громадяни піклуються один про одного, мають рівні права і 

однакові обов'язки. У своїй роботі «Держава» Платон пише, що жінки за своєю 

природою відрізняються від чоловіків, але це не впливає на їх можливості, вони 

також мають право брати участь в державних справах, брати участь в 

соціальному, політичному, релігійному, культурному житті суспільства. Жінці 

не обов'язково присвячувати себе виключно дому та сім'ї [51, С. 248]. 

Та попри те, що Платон, не дивлячись на наявність відмінностей між 

чоловіком і жінкою, визнавав саму можливість рівноправ'я статей, його погляди 

поділяла лише незначна кількіть громадян. Усвідомлюючи це, філософ 

описував лише ідеальну модель суспільного устрою, досягти якого в реальності 

практично неможливо. 

Отже, в епоху Античності домінував традиційний тип суспільства, де 

участь в усіх сферах громадського життя була суворо регламентована. Жінки в 
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ньому розглядались виключно в якості дружин і матерів, і були позбавлені 

права брати участь в усіх важливих суспільних справах. 

Наступна епоха Середньовіччя багато в чому змінює звичний 

життєвий уклад людства, що знаходить своє відображення й у гендерному 

аспекті.  

Наводиться досить велика кількість прикладів в літературі, присвяченій 

життю і побуту сімей Середньовіччя, а також громадським сферам, 

громадянському суспільству тощо. Рябова Татяна Борисівна, російський 

соціолог, доктор соціологічних наук та кандидат історичних наук пише, що 

упродовж практично усієї історії Середніх Віків основні обов'язки жінки 

залишалися такими ж, які перейшли в культурній традиції ще з епохи 

Античності. [59, С. 91], але відбулися й певні зміни.  

Основні принципи, що визначали специфіку взаємовідносин між 

чоловіками і жінками багато в чому були переглянуті, так само змінилося і 

ставлення до соціальних ролей жінок в межах суспільства. Одним з головних 

факторів, що сприяв цим змінам, було поширення християнства: «Укорінені 

моральні правила, встановлені цінності й переважаючий світогляд античної 

епохи було переглянуто завдяки християнським догмам. Християнство 

призвело до моральної революції, яка зруйнувала минулі стандарти і 

встановила свої. Завдяки аналізу християнських священних текстів можна 

зафіксувати основні відмінності Середніх віків від попередніх епох» [79, С.35]. 

Поширення християнських догматів, в яких йдеться про рівність усіх перед 

Богом, мало для жінок амбівалентний характер. З одного боку, основні 

обов'язки жінки не змінилися, їм все  також доводилося займатися домашнім 

побутом і вони не були допущені до соціально-політичного життя суспільства, 

але з іншого боку - багато жінок займалися поширенням християнства серед 

населення, що поступово почало змінювати думку громадськості про їх 

статусні ролі. Соціальне положення жінки в Середні віки описує доктор 

юридичних наук, український юрист Олена Дашковська. Вона пише, що жінки 

були одними з перших учнів Іісуса Христа, вони поширювали християнство по 
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усій землі, особливо сильний вплив цієї релігії позначився на європейських 

державах. Не одно століття їх переслідувала інквізиція, їх мучили і катували, 

проте вони зуміли довести свою віру. Деяких з цих жінок було прийнято навіть 

до ліги святих. Багато в чому саме їх старання і завзятість є частиною зміни 

свідомості людей на користь рівності статей, коли жінку визнають рівною 

чоловікові в усіх громадських справах і її функції не обмежуються 

господарськими турботами і вихованням дітей [23, С.9]. 

Проте все ж перші зачатки справедливого відношення до пригноблених 

раніше верств населення сформувалися ближче до пізнього Середньовіччя, 

оскільки основні обов'язки жінки залишалися такими ж, як і в епоху 

Античності. В епоху Середніх віків відношення до жінок і їх становище в 

суспільстві грунтувалося на двох основних базисах - це традиції Античності і 

постулати Християнства. Античність в усіх громадських сферах обмежувала 

жінку, пропонувала їй суворі рамки домашньої роботи, не давала можливості 

проявляти себе, не надавала ніяких прав і свобод, тому що жінка не вважалася 

громадянином, членом суспільства, вона лише була виконуючою обов'язки по 

продовженню роду. Тільки вільні чоловіки займалися активною громадською 

діяльністю, вирішуючи важливі державні питання, вони створювали закони, 

яким були вимушені підпорядкуватися всі інші, в тому числі і жінки. [69, 

С.113]. Ці закони були відправною точкою в розвитку і поширенні гендерних 

стереотипів, що робило життя жінки в ті часи дуже непростим. Царство жіночої 

«несвободи» функціонувало під впливом царства чоловічої «свободи», 

створюючи необхідні умови для ще сильнішого закріпачення жінок. У ці часи 

саме природа визначала рівень «людського» в чоловіку і жінці. Саме поширена 

і загальноприйнята думка про «ніжну» жіночу суть і про природну обмеженість 

фізичних і розумових здібностей робила найсильніший вплив на становище 

жінки в суспільстві. На основі перерахованих аргументів жінок не допускали до 

цивільної сфери, вони були поміщені в дозволені чоловіками рамки. 

Як зазначає  відомий радянський і російський історик Ірина Свеницька: 

честолюбні прагнення жінок різних соціальних шарів натрапляли на стійку 
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традицію недопущення їх до активного громадського і політичного життя [62, 

С. 159].  

Незалежно від соціального походження, у жінок все ще не було 

можливості реалізувати себе в будь-якій іншій, окрім побутової, сфері. 

Знову таки досить чітко можна простежити положення жінки в Середні 

століття, якщо звернутися до філософських робіт сучасників. Дашковська 

відмічає, що в роботах одного з найбільш показових представників епохи 

Августина Аврелія жінки вважалися гріховними за своєю суттю, самим своїм 

існуванням і впливом вони руйнували взаємозв'язок людини і Бога, єдність 

людського і божественного начал. Йдеться про те, що чуттєвість, хоча сама по 

собі і не є гріхом, проте веде до гріхопадіння, розвиваючи особисті, 

індивідуальні бажання, які ведуть до втрати контролю і руйнування 

божественної єдності. Одним з таких почуттів є сексуальні бажання, джерелом 

яких постає жінка. Тому, на думку вченого, кращим засобом розчинитися у 

божественному єстві буде умисна відмова від шлюбу, що допоможе 

позбавитися від гріховних почуттів і очистити душу. Проте, при такій 

гріховності самої жіночої природи, все ж на відпущення гріхів мають право 

чоловіки і жінки в рівній мірі» [23, С. 10]. 

Таким чином, призначення чоловіка і жінки, їх основні характеристики і 

взаємовідносини один з одним в роботах філософів епохи Середньовіччя 

розглядалися виключно через призму божественного. Не дивлячись на 

гріховність самої жіночої суті, її все ж ставили на одну сходинку з чоловіком, 

оскільки перед Богом усі люди є рівними. Тут відразу простежується основна 

відмінність від епохи Античності, де жінок пригноблювали, а чоловіків 

звеличували виключно за природними характеристиками. В Середні віки 

пригноблення тривало завдяки гендерним стереотипам, які ще більш 

зміцнилися. І хоча в політичній сфері жінки ще не мали змоги себе проявити 

(цікаво, що навіть ті з них, хто мав кровну спорідненість з правителем держави, 

не мали права на престол), в громадському житті запанував новий сильний 
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мотиваційний чинник - релігія, завдяки чому питання рівності чоловіка і жінки 

стали підніматися й активно обговорюватися. 

Приблизно до XIV–XVстолітть гендерна нерівність в суспільстві 

вважалася природною і правильною. Як справедливо відмічає український 

юрист С. Погребняк, античні і середньовічні закони самі по собі були строго 

диференційованими і вже у своїй основі представляли громадську і соціальну 

стратифікацію за різними ознаками (статть, раса, вік, національність, релігія 

тощо). Тому саме право Античної і Середньовічної епохи не представляло 

рівність, а навпаки, ускладнювало і поширювало нерівність. Тільки в період 

Буржуазних революцій стала зрозумілою сама суть ідеї рівності можливостей, 

була проаналізована необхідність давати усім людям рівні права [53, С. 51]. 

Та, попри це, перші зачатки ідей рівноправ'я можна простежити дещо 

пізніше в роботах філософів  XV – XVI столітть. Це часи переходу з епохи 

Пізнього Середньовіччя до епохи Відродження, в якій, як відомо, велика увага 

приділялася проблематиці антропоцентризму, що розглядав людину як 

найвищу цінність. Одним з відомих представників епохи Відродження був 

англійський юрист, філософ, письменник-гуманіст Томас Мор, чия відома 

праця «Утопія» розповідає про ідеальну будову суспільства, де немає місця 

приватній власності і грошам, де люди живуть общиною, допомагаючи один 

одному і піклуючись один про одного, де усім надаються рівні права і 

можливості, не залежно від статті, віку, раси та інших стратифікаційних ознак. 

Професійні зайняття для чоловіків і для жінок однакові (землеробство), 

відповідно, вони мають рівні права і обов'язки, ніхто з них не відрізняється за 

соціальним статусом чи престижем в суспільстві. В цьому контексті варто 

згадати й про особливості покарання за певні злочини. Відомо, що в Античності 

і Середніх віках тяжкість покарання за сімейні злочини (наприклад, 

перелюбство) розрізнялася залежно від статі. Для чоловіка подібний вчинок не 

розглядався в якості злочину, на відміну від жінки, яка за той самий проступок 

піддавалася жорстоким покаранням. Т. Мор пише: «Як чоловіки, так і жінки 

рівні перед законом. Якщо одного з них застануть за таким неблагочесним 
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заняттям як перелюбство, то він буде суворо покараний залежно від законів 

Утопії [45, С.158]. 

 Як чоловіки, так і жінки в рівній мірі можуть брати участь в загальних 

обговореннях з приводу нового глави Утопії, в рівній мірі усі утопійці беруть 

участь і в цивільних справах, будь-яка людина може спробувати реалізувати 

себе у вибраній професії, будь то політика, або військова сфера, або наука, або 

сільськогосподарські роботи, ніяких стратифікаційних обмеженнь немає. 

Наприклад, відносно вибору професії Мор пише, що нікого з утопійців не 

тягнуть зі свого середовища проти його волі на війну за кордон, але, з іншого 

боку якщо жінка побажає піти з чоловіком на військову службу, то вона не 

лише не стикнеться з перешкодою в цьому, а навпаки, зустріне заохочення і 

схвалення [там само, С. 181]. З огляду на означене вище, можна зробити 

висновок, що жителі Утопії є рівними в своїх правах і обов'язках громадянами, 

у виборі професійної діяльності їм не встановлюють рамки і обмеження, а 

навпаки, допомагають і підтримують їх вибір. Якщо у людини є талант до 

певної професійної сфери, вона зможе в ній повноцінно реалізуватись, що 

принесе процвітання самій Утопії. Наприклад, у разі відкриття у людини 

таланту до наукових дисциплін, суспільство допомагає і дає всі необхідні 

засоби для заняття наукою, оскільки ця людина зможе просунути науку вперед. 

Схожі ідеї, що грунтуються на рівності чоловіків та жінок, наводив у своій 

роботі «Місто Сонця» ще один представник «утопічного» напрямку Томазо 

Кампанела. 

Англійський філософ-матеріаліст, творець і один з найбільш відомих 

представників теорії «Громадського договору» та теорії «Державного 

суверенітету» Томас Гоббс у своїй роботі «Левіафан» пише, що якби панування 

над дітьми обумовлювалося актом народження, то дитина в рівній мірі була б 

підпорядкована обом батькам, ні у кого не було б переваг, проте це неможливо, 

бо неможливо в рівній мірі підкорятися обом панам. Суспільство б 

приписувало це право чоловікові, як перевершуючій статті, сильнішій і здатній 

виховати і забезпечити дитину, бо часто зустрічається непорозуміння в сім'ях і 
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нерозсудливі вчинки батьків по вихованню дітей ніяк не можна вирішити 

мирно, без війни, тому вони звертаються до суду. У державних судах 

найчастіше подібна суперечка вирішується на користь батька, оскільки саме 

чоловіки стояли у витоків виникнення держав і управляли ними. У матерів був 

дуже невеликий шанс отримати право на батьківство, хоча іноді таке 

траплялося. Проте в даному випадку формування громадського договору 

будується на природному праві, де немає ні законів про одруження, ні законів, 

що зачіпають виховання дітей, а відповідно питань материнства і батьківства, є 

лише природні закони, які грунтуються на взаємовигідному договорі, завдяки 

чому і було засновано першу державу. У цьому стані питання про владу над 

дітьми або регулюється взаємовигідним і взаємозобов'язуючим договором, або 

не регулюється взагалі [21, С.292-293].  

Чоловік і жінка мають рівні права при вихованні дітей. Якщо у них є 

спільна дитина, то саме договір визначатиме, хто матиме панування над нею. 

Будь-які права і будь-які обов'язки конструюються договором, при виникненні 

суперечок необхідно посилатися саме на договір, він є єднальною складовою 

всіх громадських сфер і підтримує їх функціонування. За відсутності ж 

договору питання вирішується місцем проживання дитини, бо суверен кожної 

країни має владу над усіма, що живуть в ній. 

Таким чином, розпочинаючи ще з епохи раннього Відродження, ідеї 

гендерної рівності простежуються в працях відомих філософів того часу. В 

цілому, за роботами філософів і учених епохи Відродження можна простежити 

тенденцію до демократизації цінностей і переконань, хоч і вона була поки що 

примітивною і локальною, народи стали відноситися толерантніше до 

представників інших національностей і рас, також стався перегляд деяких 

пунктів гендерної рівності. 

Надалі ці ідеї тільки розвивалися і посилювалися, поширюючись по всьому 

світу. Все більша кількість вчених стала проводити дослідження відносно 

дискримінації і нерівності, все більша кількість філософів у своїх працях 

прославляла ідеї справедливості. Поступово світ прийшов до рішення, що 
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навчання жінок різним ремеслам теж матиме свої плоди і послужить на благо 

суспільству. Адам Сміт, шотландський економіст, філософ - етик; один з 

основоположників сучасної економічної теорії, тобто суспільної науки, яка 

вивчає проблему вибору в умовах обмеженості ресурсів для максимального 

задоволення потреб людей, в 1776 році у своєму трактаті «Дослідження про 

природу і причини багатства народів» сказав, що не існує освітніх центрів і 

громадських закладів спеціально для викладання наукових дисциплін жінкам, 

проте в їх навчанні немає нічого ганебного, даремного, непотрібного, 

безглуздого або фантастичного, їм необхідно знати певні науки, вміти 

поводитися вдома і в суспільстві, навчатися правильно керувати господарством. 

Цьому їх навчають батьки і опікуни. Подібна освіта спрямована на розвиток в 

них природної жіночої привабливості, а також таких якостей, як стриманість, 

скромність, цнотливість і ощадливість. Витрата часу і засобів на навчання 

жінок украй потрібне і корисне зайняття, завдяки цьому жінка відчувала деякі 

зручності і переваги в майбутньому, і могла скористатися ними» [68, С.556]. 

Подібні ідеї висловлював і французький філософ, письменник, мислитель 

епохи Просвітництва, який також є представником філософії XVIII століття. 

Жан-Жак Руссо. Руссо пише: «Я не вважаю розумною думку про вплив жінки 

на чоловіка, як про деяке зло, якого необхідно уникати. При правильному 

трактуванні й використанні жіночих умінь, при правильному їх навчанні, цей 

вплив можна перетворити на благо, яке принесе стільки ж добра, скільки існує 

зла на сьогоднішній момент. Чоловіки завжди будуть такими, як це буде угодно 

жінкам, якщо ж Ви хочете, щоб вони стали великими і доброчесними, навчите 

жінок тому, що є велич душі і доброчесність» [58, С. 22]. 

Отже, Руссо визнавав відносну рівність чоловіків і жінок. Але, все ж, в 

його концепції так само можна можна простежити і дискримінаційну точку 

зору. Наприклад, він пише, що главою сім'ї має бути батько, йому дана роль 

керівника, саме він повинен наказувати, а дружинам і дітям необхідно 

підкорятися. Влада не може розподілятися порівну, бо в сім'ях досить часто 

виникають конфліктні ситуації і в такий час голос одного з батьків, голови сім'ї, 
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буде вирішальним, тільки у такому разі є шанс зберегти єдність сім'ї. Ще 

однією причиною віддати кермо влади в руки чоловікові були тимчасові 

погіршення здоров'я жінки, пов'язані з очікування дитини, для неї цей період є 

бездіяльністним, це достатня основа, щоб не віддавати їй в цій справі першості. 

Крім того чоловікові необхідно наглядати за своєю дружиною, бо він є 

годувальником сім'ї і зобов'язаний знати, що діти, яких він вимушений 

визнавати і годувати, є його дітьми. Жінка, якій не треба побоюватися нічого 

подібного, не має таких же прав по відношенню до свого чоловіка [там само, С. 

320]. 

Далі поширення ідей рівності тільки посилювалося, з'явилася велика 

кількість дослідників, що присвячували свою увагу саме цій проблематиці. 

Стали розвиватися різноманітні феміністські рухи, метою яких була боротьба за 

права і свободи жінок, за можливість брати участь в громадських справах, 

отримувати гідну заробітну платню нарівні з чоловіками, і не бути виключно 

домогосподарками. Таким чином жінки боролися з існуючими в суспільстві 

гендерними стереотипами.  

Серед країн, що першими встали на шлях демократизації і законодавчо 

закріпили права жінок, були США. Російський історик Олена Шашина  описує 

становлення руху фемінізму саме в Сполучених Штатах, вона відмічає, що 

перша хвиля фемінізму почалася в 1840-і роки і закінчилася перемогою 

суфражистського руху в 1920-му році. Саме тоді була прийнята 19 поправка до 

Конституції США, яка проголошувала право голосу для жінок, а, відповідно, 

можливість брати участь в політичному і соціальному житті країни. Тоді ж, 

завдяки суфражистському руху, стали розвиватися наукові організації, 

проводилася велика кількість досліджень, присвячених гендерній тематиці. На 

науковий рівень питання гендерної нерівності було піднесене в 70-х роках XX 

століття. Саме в цей час відбувалася друга хвиля фемінізму. Феміністки 

вигукували такі гасла, як «Особисте є політичним, політичне є особистим», 

таким чином вимагаючи розширення своїх можливостей в політичній сфері, 

намагалися домогтися права на участь в громадських справах в рівній мірі з 
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чоловіками. Феміністський рух був настільки потужним і популярним, що це 

призвело до прийняття в 1972 році більшістю голосів Конгресом США 

поправки про рівні права [80, С. 144-145]. Крім того Шашина відмічає, що 

також в 1970-і роки, окрім політичної сфери феміністок також цікавив і 

сімейний побут в тому сенсі, що вони намагалися зруйнувати стереотип про 

жінку, як про хранительку домівки і добилися в цьому успіху. Культ «домівки» 

в 50-х роках перестав переважати у свідомості американських жінок. Крім того 

проблема гендерної рівності сколихнула і наукове співтовариство, стало 

проводитися безліч наукових конференцій, присвячених гендеру і питанням 

рівності. У 1973 році була проведена перша Беркширська конференція з історії 

жінок, на якій були присутніми 500 осіб. Також і надалі відбувалася велика 

кількість конференцій присвячених «жіночим питанням» [там само, С. 146]. 

Відповідно, після досконального вивчення усіх історичних епох і  після 

аналізу положення жінки в суспільстві упродовж довгих століть, можна сказати, 

що їх положення значно покращало і продовжує стабілізуватися. Особливі 

зрушення відбуваються на законодавчому рівні. Світлана Айвазова, російський 

політолог пише, що якщо розглядати російську державність, то вирішальною 

зміною, яка спричинила зростання інтересу до гендерної проблематики і, 

відповідно, збільшення кількості гендерних досліджень, сталася на початку 20 

століття, а саме в жовтні 1905 року, коли був опублікований Найвищий 

маніфест, підписаний імператором Миколаєм II. У цьому документі йшла мова 

про створення нового конституційного ладу, крім того в ньому вказувалося, що 

в політичній сфері усі права і повноваження належатимуть лише чоловікам [11, 

C. 3]. Зрозуміло в ті часи, коли в західному суспільстві були чутні перші нотки 

гендерних рухів, звучали вигуки фемінізму і гендерних протестів, в Російській 

державі теж почалися хвилювання, пов'язані з цим Маніфестом. Саме з цієї 

мити піднімаються проблемні питання про рівноправ'я жінок і чоловіків. 

Айвазова пише, що в ті часи виникла велика кількість жіночих рухів, які 

боролися за рівноправ'я, за права жінок, у тому числі і за політичні права. 

Наприклад Айвазова вказує такі організації, як Російське жіноче 
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взаємоблагодійне товариство, Союз рівноправ'я жінок, Жіноча прогресивна 

партія, Російська ліга рівноправ'я жінок та ін. Ці організації вели активну 

пропагандистську політику. Так, наприклад, Російське жіноче взаємоблагодійне 

товариство сформувало звернення, яке набрало більше 5000 підписів. Цей 

документ був спрямований в Державну Думу в 1906 році. У зверненні 

говорилося про необхідність розробити і ввести законопроект про надання 

жінкам виборчих прав [там само, C. 4]. Таким чином ще з початку 20 століття 

різко виникло питання про рівноправ'я жінок та чоловіків і надання жінкам усіх 

тих можливостей, як цивільних так і соціальних, які мають чоловіки. Більшість 

заявлених вимог торкалися саме політичної сфери. І якщо спочатку жінки 

вимагали лише виборчі права і можливості брати участь в цивільному житті 

суспільства, то надалі багато хто з них хотів брати участь безпосередньо в самій 

політиці держави і впливати на значимі для держави рішення, тобто, 

реалізовувати себе в політичній сфері.  

Ближче до середини 20 століття кількість досліджень і наукових робіт по 

гендерній проблематиці зростає, Гурко Татяна, російський соціолог, пише, що у 

1960-х роках значно збільшувалася кількість досліджень, в яких аналізувалося 

зайнятість жінок, їх задоволення кар'єрним зростанням, кількість жінок в 

певних професійних сферах, можливості здобуття вищої освіти для жінок і, крім 

того, можливості участі жінок в політичному, культурному і соціальному житті 

суспільства, реалізація їх як громадян своєї країни. Також вивчалися 

можливості і методи боротьби з соціальною нерівністю, з соціальними і 

гендерними стереотипами, наділення жінок політичними повноваженнями і 

правами [22, С.175].  

Окрім наявності досліджень, які розігрівали зацікавленість народу до тієї 

або іншої проблематики, виникали також і нові освітні центри, нові 

спеціальності, нові організації. З часом інтерес до гендерної проблематики 

тільки зростав. Гурко Т.А. відмічає, що на початку 1990-х років виникає центр 

гендерних досліджень, який функціонує на основі Інституту соціально-

економічних проблем народонаселення. У сферу інтересів цього центру 
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відносяться усі хвилюючи питання по гендерній проблематиці, зокрема: 

можливість, методи і способи досягнення рівноправ'я серед чоловіків і жінок, 

реалізація жінки в професійній сфері, проблеми материнства і батьківства, криза 

фемінності і маскулінності тощо [там само, С. 183]. Вказаний в роботі Гурко 

Т.А. центр був ключовим в розумінні і вивченні гендерної проблематики, 

завдяки ньому було розроблено велику кількість методів самореалізації для 

жінок, досліджувалися і вивчалися думки і точки зору самого населення, що 

допомогло зрозуміти саму природу стереотипізації, так були визначені 

механізми стереотипізації і був виведений ряд наслідків стереотипізації. Був 

вивчений і проаналізований зарубіжний досвід відносно гендерної сфери і 

запропоновані найбільш оптимальні варіанти проведення гендерної політики і, 

що не менш важливо, було звернено увагу населення на цю проблематику, що у 

ряді випадків стало відправною точкою для знаходження оптимальних рішень 

відносно тієї або іншої проблеми. 

Отже, як можна визначити з вказаних вище джерел, гендерне питання було 

і є одним з найбільш обговорюваних питань в наукових колах, кількість 

наукових досліджень, статей, тез та інших робіт з часом тільки зростає, інтерес 

до вказаної проблематики збільшується. Сучасний світ глобалізується і 

провідні країни демократизуються, а, відповідно, їх цінності (у тому числі і 

гендерна рівність як одна і пріоритетних цінностей) переносяться на інші, 

більш закриті і консервативні країни. Це означає, що такі питання як гендерне, 

національне, міжрасове рівноправ'я, цікавитиме наукові кола в першу чергу, 

оскільки саме цей напрям становиться найбільш популярним і актуальним. 

Відповідно, в психології, соціології, культурології, історії, політології та інших 

гуманітарних наукових областях розглядаються проблеми, які заважають жінці 

реалізувати себе в професійній сфері. Завдяки статистичним методам, 

опитуванням, контент-анализу та іншим науковим методам було визначено, що 

стереотипне закріпачення розумів людей (причому як чоловіків так і жінок) є 

ключовою проблемою 
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З часом кількість досліджень з гендерної проблематики зростала, на базі 

багатьох наукових інститутів були сформовані відповідні факультети, що 

говорить про зацікавленість суспільства питанням рівності статей. Шашина 

пише, що можна визначити перше покоління спеціалістів з історій жінок, як 

самоуків, однак надалі стали з'являтися справжні професіонали в цій сфері, в 

1990-х роках у американських студентів з'явилися можливості спеціалізації у 

сфері жіночих досліджень, проводилося масштабне фінансування гендерних 

програм з приватних фондів, у тому числі і з Фонду Г.Форда. У 1970-і роки це 

дозволило створити 35 дослідницьких інститутів на базі університетів, що 

координуються  Національною радою з жіночих досліджень. У 1988 році 

більше 50 університетів і коледжів давали можливість отримати докторський 

ступінь по історії жінок. Крім того, гендер явно прослідковувався і в 

економічній сфері, для феміністок актуальним питанням було не лише 

розділення професійних обов'язків, але і рівень заробітної платні, перспективи 

кар'єрного зростання тощо [80, С.147]. У суспільстві все ще зберігалися 

стереотипи відносно можливостей чоловіків і жінок, переважна більшість 

населення вважала, що покликання жінки - займатися домашнім побутом, крім 

того, для роботодавців вагому роль грала можлива вагітність жінки, що також 

знайшло відображення в гаслах феміністок і гендерних дослідженнях в 

науковому колі.  

Виходячи з проаналізованих літературних джерел і наведених цитат, 

можна зробити висновок, що соціальна нерівність зароджується ще з часів 

виникнення перших людських спільнот, саме відтоді суспільство почало 

ієрархізуватися і стратифікуватися, заклалися основи розділення на соціальні 

прошарки, відбувся поділ населення на робітників і еліту, розподілилися 

соціальні ролі жінки і чоловіка. Довгий час жінка не допускалася до цивільного 

життя держави, їй не надавали права голосу, тільки визнавали в ній 

хранительку домівки і продовжувачку роду. Проте, з часом, судячи з 

філософських трактатів, сприйняття можливостей жінок і чоловіків поступово 

почало змінюватися, виникали гендерні дослідження. У XX столітті почали 
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активно виникати феміністські рухи, які боролися за права і свободи жінок, за 

можливості, рівні можливостям чоловіків, за руйнування гендерних 

стереотипів. Завдяки цим рухам все частіше друкували наукові роботи 

відповідної тематики, а інститути стали випускати фахівців з історії гендера. 

Зараз, попри те, що в суспільстві все ще сильна гендерна стратифікація, а 

гендерні стереотипи використовують в політичних цілях, відносно 

встановлення рівності вже багато вдалося досягти, а процеси демократизації і 

глобалізації все сильніше поширюються по всьому світу, привносячи ідеї 

терпимості і толерантності, завдяки чому рамки, що обмежували жінку раніше, 

починають стиратися, надаючи їй можливості реалізовуватися самостійно, за 

власним бажанням. Те ж стосується і гендерного питання. До цього дня багато 

людей переконані, що чоловік - здобувач, а жінка - хранителька домашнього 

вогнища, не здатна проявити себе в професійному руслі, вони упевнені, що 

жінка не зможе добитися успіхів в кар'єрі, оскільки для становлення себе в 

професійній сфері потрібні такі риси характеру, як цілеспрямованість, стійкість, 

твердість переконань, аналітичний скад розуму. Цей перелік відноситься до 

маскулінних рис, властивих чоловікам, а не жінкам. Ці стереотипи 

поширюються і на політичну сферу також, часто можна почути, що жінка не 

здатна керувати, їй не підвладні управлінські посади, вона не може бути 

хорошим політиком, і це при тому, що історія знає немало прикладів великих 

жінок королівських кровей, здатних зробити зі своєї держави велику, 

економічно стабільну, науково прогресивну, потужну цивілізацію. 

 

1.2. Особливості становлення та формування гендерних ролей в 

політичній сфері життя суспільства  

 

У сучасному світі соціальне положення індивіда визначається багатьма 

ознаками, не останню роль серед яких відіграє статева приналежність. Стать у 

більшості сфер визначає соціальний статус, соціальні можливості та життєві 

шанси, перспективи кар’єрного зростання та самореалізації в тій або іншій 
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професійній сфері. Здавалося б, жінки і чоловіки повинні мати рівні можливості 

зробити успішну кар'єру. Але при цьому на практиці жінка стикається зі 

значними перешкодами. Однією з таких перешкод є народження дитини, що 

може стати своєрідним каменем спотикання на шляху до успішної кар'єри: за 

дитиною потрібен догляд, їй необхідно приділяти багато уваги, що, в свою 

чергу, вимагає багато часових витрат. З іншого боку, багато працедавців з 

настороженістю відносяться до молодих дівчат, які приходять влаштовуватися 

до них на роботу, саме в зв`язку з тим, що в перспективі практично будь-яка 

молода дівчина прагне до материнства й вже через декілька років може піти у 

декретну відпустку.  

Материнство не єдина проблема, з якою стикається жінка на шляху 

кар'єрної самореалізації. Значний вплив продовжують відігравати гендерні 

стереотипи, що століттями закладалися, формувалися і зміцнювалися у масовій 

свідомості. Вони пов'язані з певним стійким уявленням про функціональні 

можливості чоловіків і жінок в конкретному суспільстві. Подібні стереотипи 

існують та якісно себе проявляють у професійній сфері. 

Поняття гендерних стереотипів визначає С. Плотян: «гендерні стереотипи 

– стандартизовані уявлення про моделі поводження та риси характеру, що 

відповідають поняттям «чоловіче» і «жіноче»» [52, С. 118]. 

  Так, найчастіше, виокремлюються суто чоловічі і суто жіночі професії. 

Такий поділ відбувається на основі певних стереотипних рис характеру, що 

приписуються тій або іншій статі. Цій стереотипізації підвладна і політика. 

Більшість сучасних розвинутих держав намагаються долати існуючі стереотипи 

шляхом пропаганди через ЗМІ, введенням гендерних квот, проведенням 

гендерно-правової експертизи, запозиченням европейского досвіду, 

проведенням гендерного виховання, захист від інформації, проведення 

досліджень з цього приводу тощо. Так, наприклад, українська дослідниця та 

економік Ірина Троян пише, що українській державі кількість жінок в 

парламенті також з кожним роком все зростає. На 2015 рік, якщо 

проаналізувати і провести кількісний підрахунок депутатів Верховної Ради, то 
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можна відмітити, що близько 11% з них  - жінки. Кілька років тому кількість 

жінок у Верховній Раді України складала всього 7% від загальної кількості 

народних обранців [73]. Звичайно вказаний відсоток на момент 2015 року не 

відповідає загальним міжнародним стандартам, проте позитивна тенденція 

очевидна, що вже говорить про певні успіхи на шляху запобігання гендерній 

дискримінації.  

Отже, як можна побачити, гендерне питання було і залишається одним з 

найбільш обговорюваних питань в наукових колах, а кількість наукових 

досліджень з гендерної проблематики з часом тільки зростає. Через активний 

вплив глобалізаційних тенденцій демократичні цінності провідних держав світу 

(в тому числі й гендерна рівність як одна з пріоритетних) переносяться на інші, 

більш закриті і консервативні країни. Вивчення гендерних проблем зазвичай 

передбачає міждисциплінарний характер: вони досліджуються в межах 

психології, соціології, культурології, історії, політології та інших суспільних 

наук. Що ж заважає людині реалізувати себе в професійній, соціальній, 

культурній, громадський та інших сферах? Ключовою проблемою тут можна 

вважати вплив соціально-психологічних стереотипів на розум та поведінку 

індивіда (причому як чоловічої, так і жіночої статі). «В уявленні людей для 

чоловіка характерні такі якості як упевненість в собі, аналітичний склад розуму, 

самоконтроль, прагматичність, аналіз ситуації, амбітність, відвага, жадоба до 

пригод, потреба в самореалізації та досягненні успіху, прагнення до 

оригінальності, вміння вести бізнес тощо; жінці ж приписуються протилежні 

риси характеру, які самі по собі є непоганими для життя, але не допомагають в 

досягненні кар'єрних успіхів, особливо стосовно бізнесу та політики. Серед 

фемінних рис характеру можна виокремити емоційність, емпатичність, 

невміння довести справу до кінця, схильність до недовірливості, іноді зайва 

агресивність, невміння контролювати ситуацію, навіюваність, сприйнятливість, 

пасивність» [60, С.40]. Як видно з наведеного списку стереотипних якостей 

чоловічого та жіночого типів характеру, більше схильні до побудови політичної 

кар'єри саме чоловіки, оскільки в них яскравіше відображаються здібності 
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лідера, уміння брати на себе відповідальність, приймати швидкі рішення, 

прагматичний підхід, швидкий і якісний аналіз ситуації та інші, необхідні для 

лідера якості. Обережна, конформістська та нерішуча жінка не може досягти 

успіхів в політичній сфері, якщо не проявлятиме виключно маскулінні риси 

характеру, що зустрічається досить рідко.  

Про це ж пише у своїй роботі російський психолог Ірина Малкіна-Пих. 

Вона зазначає, що можна визначити три основні елементи громадського і 

цивільного життя чоловіків. Першим елементом слід назвати те, що чоловіки 

користуються певними соціальними і інституціональними перевагами за 

рахунок жінок і на відміну від жінок. Другий елемент - як відомо, в 

професійному середовищі мають великий попит саме чоловічі (так звані 

маскулінні) риси характеру. Чоловікам з яскраво вираженими маскулінними 

рисами характеру апріорі надається більше прав і свобод обирати бажану 

професію і самореалізовуватися в ній. Крім того, можна стверджувати, що 

будь-який чоловік, саме внаслідок стереотипного визначення суто маскулінних 

якостей, апріорі вважається вищим за соціальним статусом і йому надається 

більше можливостей професійного зростання. Проте існує і третій чинник, який 

підключає елемент расистського характеру: середньостатистичний білий 

чоловік, представник середнього класу або еліти свідомо має більш високий 

соціальний статус і більший культурний капітал, у порівнянні з чоловіками, що 

належать до інших рас та мають інший колір шкіри [38, С.446]. Расова ознака, 

як і гендерна нерівність, бере свої корені з патріархального суспільства, що 

сформувало ті стереотипні переконання, які на сьогоднішній день створюють 

суттєві перешкоди в досягненні справжньої соціально-культурної, расово-

етнічної та гендерної рівності 

Таким чином можна визначити стереотипні чоловічі (маскулінні) якості: 

цілеспрямованість, амбітність, прагматичність, уміння концентруватися, уміння 

знаходити швидкі рішення тощо і стереотипні жіночі (фемінні) якості: 

дбайливість, конформність, емпатичність, податливість. У відповідності з 

перерахованими рисами характеру дуже просто розподілити соціальні ролі 
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чоловіка і жінки, що і було зроблено та закріплено в умах людей ще декілька 

століть тому. Такий поділ є актуальним і досі, а тому пропагується в 

конкурентних цілях і активно використовується в різних політичних 

передвиборних кампаніях. Російський історик Галина Круглікова визначає 

поняття гендерної ролі. Вона пише, що гендерна роль - це поведінка людини, 

яка залежить від її статі та визначається певними соціальними конструктами, 

тобто прийнятими в суспільстві нормами, які формують чисто чоловічу 

(маскулінну) та чисто жіночу (фемінну) поведінку [35]. Ці норми поведінки 

проявляються у манерах поведінки, жестах, міміці, розподіленні обов`язків у 

сімейнії сфері, професійній сфері тощо.  

Також Круглікова пише, що виходячи з визначених, в деякій мірі 

призначених часом, соціальних і біологічних особливостей чоловіків і жінок, їм 

були відведені відповідні ролі в суспільстві. Традиційна фемінна роль вказує 

жінці бути домашньою, люблячою, дбайливою, сімейною, стежити за побутом 

у будинку, народжувати і виховувати дітей, весті активне соціальне (але не 

політичне) життя. Традиційна маскулінна роль вказує чоловікові бути 

добувачем, управлінцем, домінувати в сім'ї, вирішувати виникаючі фінансові і 

побутові проблеми, також вести соціальне (і політичне) активне життя. 

Гендерні ролі, абсолютно всі, формуються і трансформуються виключно 

соціумом, тому саме люди визначають необхідні функції і обов'язки, а також 

права і можливості для чоловіка і для жінки [там само].  

Про це ж пише економіст Олександр Іудін. Він зазначає, що як заведено ще 

з давніх часів, роль годувальника в сім'ї і в соціумі грає чоловік, саме він 

визначає фінансове благополуччя і соціальний статус своєї сім'ї, жінка ж 

відповідає за побутову сферу і виховання дітей. Саме з цієї причини в чоловіках 

закладена необхідність знайти професію з високим заробітком і реалізувати 

себе в професійній сфері, для жінки такої необхідності ніколи не було і їй не 

властиве бажання реалізувати себе на професійних теренах. Проте, у зв'язку з 

умовами соціального і професійного життя, які різко змінюються, жінки почали 

активно обговорювати питання досягнення ними успіху в соціальній і 
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професійній сферах, таким чином витісняючи чоловіків із звичного їм місця 

існування [31, С. 151]. 

Описані тенденції дійсно існують: все більша кількість жінок прагне 

реалізувати себе, зробити успішну кар'єру, у тому числі і в політиці, проте 

окрім визначених стереотипних перешкод існують і інші проблеми, з якими 

може зіткнутися жінка. Про це пише Г. Круглікова: були проведені соціологічні 

дослідження, як на території пострадянського простору, так і на території 

західних держав, які в цій сфері добилися великих успіхів. Ці дослідження 

показали, що старі патріархальні норми, особливо в країнах пострадянського 

простору, вкрай живучі і проявляють себе більш, ніж активно. Чоловіки за 

колишньою системою є добувачами, жінки стежать за домашнім побутом. 

Проте, у зв'язку з пріоритетністю модерних, демократичних цінностей і норм, 

завдяки чому жінки отримали велику кількість прав, зі зміною відношення 

суспільства до ролі жінки (адже тепер жінка розглядається не лише як 

хранителька домівки, але і як професійний працівник), зросла кількість 

обов'язків, які повинні виконувати жінки. Якщо для чоловіків практично нічого 

не змінилося, вони виконували і виконують роль добувача у своєму класичному 

варіанті, то жінка повинна виховувати дітей, дивитися за домом, а також 

приносити гроші в сім'ю. Відповідно, сумарне навантаження у жінок більше 

ніж у чоловіків практично в два рази, оскільки жінки (незалежно від 

можливостей реалізації себе в кар'єрі) повинні і працювати, і стежити за 

домашнім господарством, тобто виконувати дві ролі одночасно [35]. З цього 

випливає, що жінка, яка повинна виконувати таку кількість обов'язків, просто 

не має часу на самореалізацію і досягнення успіхів в кар'єрі, їй стає ще 

складніше реалізувати себе. У даному випадку велику роль може зіграти 

держава, яка повинна проводити не лише гендерну, а й виважену соціальну 

політику, допомагаючи жінці стежити за сім'єю і виховувати дітей. Жанна 

Кравченко, викладач в Університетському коледжі Південного Стокгольма в 

Швеції, пише, що держава може допомагати матерям, регулюючи декретні 

відпустки і відпустки по догляду за дитиною, створюючи певні організації по 
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нагляду за маленькими дітьми, організовуючи систему дошкільної 

безкоштовної освіти, виділяючи додаткову фінансову підтримку тощо [34, С. 

186]. Таким чином, держава може допомогти молодим мамам, що також 

прагнуть до самореалізації, зберегти більше часу і зберегти більше засобів для 

себе, що може допомогти зруйнувати стереотипні переконання в свідомості 

роботодавців, що молода дівчина обов'язково піде в декретну відпустку як 

мінімум на 3-4 роки і створити потужну базу для просування гендерного 

рівноправ'я як в професійній сфері в цілому, так і в політичній сфері зокрема.  

Що стосується українського суспільства, то воно багато в чому перейняло 

модель рольової поведінки в сім'ї і в соціальному житті з радянських часів, а 

значить на території України все ще сильні консервативні уявлення про 

суспільні функції чоловіків і жінок. Мистецтвознавець Мирослав Скорик пише, 

що в Україні дуже сильні патріархальні, а значить консервативні уявлення про 

роль, функції і можливості жінки і чоловіка в соціальному і політичному житті 

суспільства. Гендерний вимір політики (цей вимір можна визначити за 

допомогою використання кількісних і якісних статистичних показників про 

участь жінок і чоловіків в політиці, базуючись на результатах їх участі, 

аналізуючи показник кількісного представництва жінок і чоловіків тієї або 

іншої політичної партії тощо) свідчить про значну перевагу старих, 

патріархальних цінностей і норм, а патріархальність приписує чоловікам такі 

якості, як цілеспрямованість, прагматизм, необхідність в керівництві і уміння 

керувати, уміння залагоджувати конфліктні ситуації, тобто якості, необхідні 

політичному лідеру. З іншого боку, патріархальність приписує жінці 

підпорядковуватись, бути емоційною, афективною і зосередитися на 

материнстві [66, с. 219-220].  

Далі розвиваючи цю тему і аналізуючи положення жінок в Україні можна 

подивитися на статистику, яку приводить український математик, доктор 

економічних наук, професор  Юрій Саєнко. Він показує сприйняття 

українськими експертами, відповідальними посадовцями у різних сферах 

суспільного життя,  соціальної ролі жінки та роду її занять: найбільш 
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популярними стереотипними уявленнями про  жіночі соціальні практики (про 

те, чим необхідно займатися жінці і яку користь приносити суспільству) є 

наступні: жінка-мати (19% респондентів); жінка - сексуальна подруга (17% 

респондентів); жінка - робітниця (13% респондентів). [61, С.17]. Саєнко 

зазначає: «Для дослідження було опитано 175 експертів, які репрезентують 

різні вікові групи та регіони України, та працюють в різних організаціях. З 

огляду на освітній рівень експертів основний масив експертного дослідження 

становлять особи з повною вищою освітою (84%), але представлені також 

фахівці, котрі навчаються в аспірантурі або вже мають науковий ступінь (12%), 

особи із середньою спеціальною освітою (3%)» [там само, С.12].  Дана 

соціальна практика вказує не на можливість жінки реалізувати себе в будь-якій 

ланці професійної сфери, а на необхідність працювати і приносити додому 

певний дохід.  

Наведені статистичні дані можуть свідчити про те, що в сучасному 

українському суспільстві все ще зберігається споживацьке відношення до 

жінки, проте гендерна політика все ж має певні успіхи: принаймні, частина 

чоловічого населення ствердно відповіла на питання, чи можна розглядати 

жінку як представника політичної системи держави, що є позитивною 

тенденцією у бік становлення рівноправ`я.  

Для того, щоб долати існуючі стереотипи, держава активно використовує 

ЗМІ, які виступають найпоширенішим та найефективнішим засобом впливу на 

масову свідомість. Саме вони здатні донести бажану інформацію до 

найвіддаленіших куточків країни, завдяки телебаченню, друку, радіо та 

інтернету. Так, друковані книжкові видання і газети поширені в селах, старше 

покоління (за 40 років) досить велику кількість часу проводить за переглядом 

теленовин, а молодь сидить в інтернеті. Український мистецтвознавець 

Людмила Андрушко пише, що в розвинених країнах сучасного західного світу 

ЗМІ, тобто пресу, називають четвертою владою, тому що саме вона формує 

уявлення громадян про ту або іншу подію і диктує, яким чином відноситися до 

того або іншого явища. Інформація, що подається ЗМІ украй ефективно і в 
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потрібному ключі впливає на психіку того, хто сприймає цю інформацію. У 

сучасному суспільстві ЗМІ тиражують три образи жінки, що найбільш 

поширені і актуальні в межах суспільства. Перший образ жінки будується з 

точки зору її біологічних особливостей. Другий носить узагальнену назву 

«жінка-домогосподарка». Третій образ – бізнес-леді [15, С.402]. Тобто перший 

образ з тих, що демонструють ЗМІ, пов'язаний з жіночою сексуальністю і 

найчастіше використовується в рекламі при проведенні в маси того або іншого 

товару. Другий образ використовується в політичних цілях, оскільки завдяки 

цьому образу можна показати неспроможність і некомпетентність жінок в 

політичній і бізнес-сферах. Третій образ може використовуватись в двох 

іпостасях: або розглядати жінку як частину професійної сфери життя 

суспільства, або, навпаки, показати неможливість і парадоксальність такого 

образу. 

ЗМІ (як друковані, так і електронні) в більшості випадків мають 

заангажований характер, внаслідок чого інформація висвітлюється в тому 

ключі, який вигідний конкретному власнику. В них досить часто тиражується 

образ жінки-домогосподарки, щоб продемонструвати її неможливість бути 

лідером. Він особливо активно може використовуватись у випадку, коли жінки 

починають претендувати на ключові виборні посади. Зрозуміло, така політика 

лише закріплює вже наявні стереотипи.  

Розглядаючи жінок в якості політичних лідерів, необхідно говорити не 

лише про аморфні цінності, боротьбу за демократичні ідеали і ліберальні 

норми, що пропагують рівноправ'я статей, але і про практичні результати, які 

жінки можуть дати державі, беручи безпосередню участь в політиці. Звичайно, 

далеко не кожна жінка може похвалитися набором маскулінних якостей, які 

дозволили б їй стати главою держави й ефективно виконувати управлінські 

функці Проте, за умови наявності достатнього досвіду, набором необхідних 

ресурсів й достатньої кількості потрібних умінь жінка може ефективно 

проявити себе в освітній, соціальній і культурній сферах. Український соціолог 

Оксана Микитко пише, що якщо об'єднати зусилля жінок і чоловіків в політиці, 
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їх здатності, схильності до рішення специфічних завданнь і проблем в зв'язку з 

певними якостями, можливостями і прагненнями, то може  утворитися украй 

ефективний державний управлінський апарат. Така структура тільки збагатить 

суспільство, стабілізує функціонування кожної з громадських сфер й стимулює 

їх швидкий розвиток. Тут необхідно звернути увагу на такий елемент, що якщо 

в парламенті представництво інтересів тієї або іншої соціальної групи складає 

не менше 30%, то є вірогідність того, що проблемні питання соціальної групи 

будуть принаймні сприйняті і розглянуті, в геометричній прогресії 

збільшується. Якщо для чоловіків характерніше приділяти увагу проблемам 

економіки і зовнішньої політики, то жінкам властиво займатися внутрішньою 

політикою, питаннями освіти, медицини, культурної і соціальної сфер. [44, 

С.257].  Таким чином можна зробити висновок, що при рівноправ'ї статей в 

політичній сфері, або хоч би при представництві жінок у Верховній Раді не 

менше 30%, якісно поліпшиться стан соціальної і культурної сфер, вирішаться 

їх проблемні питання. Відповідно, певний паритет статей в політиці зробить 

роботу держави гнучкішою і не зацикленою на конкретному пріоритетному 

переліку сфер. Враховуватимуться усі елементи, навіть ті, які вважаються менш 

перспективними і потрібними. Відповідно певний паритет статей в політиці 

зробить роботу держави гнучкішою і не зацикленою на конкретному 

пріоритетному переліку сфер, враховуватимуться усі елементи, навіть ті, які 

вважаються менш перспективними і потрібними. Тобто якщо в політиці будо 

паритет, відповідно будуть більш швидко, ефективно і якісно вирішуватися 

проблеми екологічного характеру, освіти, медицини, проблеми охорони 

здоров'я і соціальної сфери, соціальний захист громадян, жіночи, у тому числі і 

гендерні, питання тощо.    

Таким чином, жінки сприяють поліпшенню роботи управлінського 

апарату, звертають увагу на ті сфери, які при низькому представництві жінок в 

структурах влади або повністю ігноруються, або відходять на другий план. 

Психоаналітичний психотерапевт Віталій Зімін пише, що якщо в парламенті в 

процентному співвідношенні жінок приблизно 20%, то можна спостерігати, 
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базуючись на історичних довідках і законопроектах, підвищення інтересу влади 

до програм по захисту прав і інтересів дітей, якщо ж жінок в парламенті 

складає більше 30%, то починають формуватися програми по інтересам самих 

жінок» [27, С. 298]. Зрозуміло, що ця тенденція спостерігається саме в країнах з 

високим представництвом жінок у владних структурах, що дозволяє зробити 

висновок про пріоритетні сфери для жінки-політика. Отже, можна 

стверджувати, що при великій кількості жінок в парламенті структура влади не 

руйнується, а навіть навпаки, відбувається підвищення уваги до тих сфер життя 

суспільства, які раніше вважалися менш важливими і вторинними.  

Працюючи в такому своєрідному статевому тандемі в політичній сфері 

можна стабілізувати роботу держави, в рівній мірі звертаючи увагу як на 

зовнішньополітичні і економічні проблеми, так і на внутрішньополітичні, 

соціальні і культурні проблеми, що лише сформує більш сильний, ефективний і 

якісний державний управлінський апарат. 

Потрібно відмітити, що зміни відбуваються, вони значимі та їх можна 

спостерігати. Як відмічає український соціолог  Тамара Марценюк, в Україні в 

гендерній політиці, після надбання Україною статусу незалежності 

відбуваються певні трансформаційні процеси. В першу чергу, можна 

встановити зміну відношення суспільства до ролі жінки. Якщо раніше жінка в 

основному розглядалася як мати, годувальниця дітей і хранителька домівки, то 

сьогодні до неї відносяться більше як до громадянки своєї держави. 

Трансформації думок можна спостерігати, аналізуючи зміни назв комітету із 

забезпечення гендерної рівності. Спочатку це був Комітет з прав жінок, 

материнства та дитинства при Президентові України, далі функції цього 

комітету вже стало виконувати Управління у справах жінок при Міністерстві 

України у справах сім'ї та молоді, далі Комітет був перейменований в Комісію з 

питань охорони здоров'я, материнства та дитинства, далі повноваження були 

передані підкомітету з питань статусу жінок, сім'ї та дитинства, а вже в 2006 

році був створений Комітет з питань сімейної та гендерної політики» [41, С. 

10].  Відповідно, можна спостерігати тенденцію змін по назвах, як в назву 
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Комітету з прав жінок, материнства та дитинства, було додано словосполучення 

«статус жінок», а пізніше і зовсім перейменовано в Комітет з питань сімейної та 

гендерної політики. Вже виходячи з цього можна говорити про те, що настрої в 

суспільстві змінюються, тому що назви Комітетів і питань, які входять в їх 

компетенцію, складаються відповідно до вимог народу, світових тенденцій та 

найбільш актуальних проблем.  

Отже, у рамках гендерної політики необхідно зруйнувати стереотипні 

уявлення про можливості чоловіків і жінок, щоб вийти на новий рівень 

осмислення гендерних ролей обох статей в політичній сфері. Кандидат 

філософських наук Ольга Котоманова пише, що що завдяки вивченню 

психологічних концепцій стереотипізації, статистичних показників рівня 

стереотипного закріпачення суспільства і завдяки проведенню соціологічних 

досліджень з гендерних питань, можна виділити три основні стратегії по 

впровадженню принципу рівних можливостей. Перша стратегія є більше 

риторичною і полягає в промовлянні елітою, а також представниками 

політичних партій, гендерних проблем, існуючих в суспільстві і можливостей їх 

вирішення. Друга стратегія спрямована на підтримку жінок, які є кандидатами 

на виборні посади, кандидатами в політичні партії і які хочуть будувати 

політичну кар'єру. Третя стратегія - це стратегія позитивної дискримінації, 

тобто дискримінація вже на користь жінок, яка грунтується на роботі держави і 

провідної політичної еліти. [33, С. 247]. В першій стратегії йдеться не лише про 

усне звернення до населення, але і про закріплення своїх слів різними 

офіційними документами і законопроектами, а також донесення до людей (за 

допомогою ЗМІ) про наявність і функціонування цих законопроектів, 

пояснення механізмів їх дії. Друга стратегія полягає в підтримці 

(організаційному і фінансовому) матерів, допомозі з організацією дозвілля 

дітей і, крім того, проведенні конференцій і тренінгів по напрацювання для 

кандидаток в політичні партії необхідного досвіду і потрібних умінь. Третя 

стратегія полягає в затвердженні певної квоти для жінок при формуванні 

політичних партій. Зрозуміло, що найбільш ефективна третя стратегія, яка є 
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офіційним і необхідним засобом підтримки гендерної політики і може 

працювати як на загальнодержавному рівні, так і на муніципальному рівні. 

Проте, для найефективніших результатів потрібно використовувати усі три 

стратегії в рівній мірі 

В якості висновку можна сказати, що відносно гендерної політики 

спостерігається позитивна тенденція, причому як у західному світі, так і на 

території України. Держава проводить політику гендерної рівності, 

встановлюючи гендерні квоти, грунтуючись на стратегії позитивної 

дискримінації, кількість жінок в політичних партіях і владних структурах 

зростає, збільшується кількість наукових дослідженнь по гендерній 

проблематиці, зокрема відносно політичної сфери, зростають можливості жінки 

реалізувати себе на політичній арені. Та до сих пір все ще залишаються досить 

стійкими стереотипні уявлення про можливості жінок і чоловіків, які 

визначаються їх маскулінними і фемінними рисами. Руйнування стереотипного 

мислення у рамках гендерної політики є пріоритетним завданням, тому що 

жінки нарівні з чоловіками здатні вести політичну діяльність, приймати 

рішення і брати на себе відповідальність за їх наслідки. Крім того жінки 

звертають увагу на менш популярні серед політичної еліти сфери громадського 

життя, такі як освіта, медицина, соціальна і культурна сфера, завдяки чому 

держава як на зовнішньо-, так і на внутрішньополітичному рівні може якісно та 

ефективно функціонувати. 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

Виходячи з прочитаної та проаналізованої літератури відносно історії 

становлення та розвитку стереотипів, їх впливу на суспільство і на свідомість та 

самосвідомість народу, можна сказати, що перші гендерні ярлики стали 

зароджуватися разом з формуванням першої державності. Держава зародила 

механізм соціальної системи, яка, упродовж багатьох століть, диктувала 

суспільству основні норми поведінки, що стало базисом для становлення і 

поширення перших гендерних стереотипів. Причини існування стереотипів 

досить прості: за їх допомогою можна контролювати суспільство та 
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маніпулювати свідомістю людей, самі стереотипи є досить сильним механізмом 

контролю. У консервативному стереотипізованому кріпосному суспільстві 

гноблені класи лише виконують наказані їм соціальною системою ролі і вони 

не мають права боротися за свої права, свободи, можливості. Враховуючи те, 

що стереотипи діють не лише на тих, кому це вигідно, але і на тих, проти кого 

вони спрямовані, тому, відповідно, до раба такої системи не прийде в голову 

можливість змінити подібний режим. Тому історія показує дуже тривалий 

період наявності стереотипів, консервативності, цей період триває вже декілька 

тисяч років та існує й сьогодні.  

Як було відмічено в першому підрозділі, всесвітньо відомі філософи та 

вчені у своїх трактатах описували консервативні соціальні засади Античності і 

Середніх віків та ставилися до такої побудови системи позитивно, тоді мало хто 

замислювався о рівноправ'ї і свободі, тому що це було повсякденністю. 

Набагато пізніше, лише після відміни кріпацтва стали виникати перші думки 

про можливость свободи, про права для кожної людини. Перші феміністські 

рухи з'явилися лише наприкінці XIX - початку XX століть і знадобилося ще 

приблизно 50 років, щоб їх почули та стала формуватися на офіційному рівні 

концепція рівноправ'я і свободи, а владні структури почали ухвалювати 

відповідні закони і нормативно-правові акти. 

 Проте, проблема наявності стереотипів в суспільстві ще існує, роль 

для чоловіка як добувача і для жінки як хранительки домівки легко вписується 

в сучасне життя, тому що все ще на законодавчому рівні не прописана   (або 

недостатньо якісно регулюється) система допомоги матерям, фінансова 

допомога, проблеми працевлаштування тощо. Потрібно відмітити, що рівень 

рівноправ'я в різних країнах знаходиться на різному рівні, проте проблема існує 

у будь-якій країні. Крім того, вказані соціальні ролі приймають самі люди, 

багато хто не хоче нічого змінювати, що є наслідком роботи стереотипів. Тому 

гендерні ярлики існують і в політичній сфері, оскільки роль жінки-матері та 

роль жінки-домогосподарки набагато популярніші, ніж роль жінки-політика або 

жінки-бізнесмена, тому що основні стереотипні якості, які приписуються жінці, 
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не дали б їй можливість реалізувати себе в професійній сфері, незважаючи на 

велику кількість історичних прикладів, що доводять протилежне.  

Попри те, що проблеми існують, ситуація покращується з кожним 

роком, пишуться статті, обговорюється гендерна проблематика, проводяться 

конференції, ухвалюються закони, що, однозначно, призводить до поліпшення 

соціального положення жінки в суспільстві. 
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РОЗДІЛ 2. СПЕЦИФІКА РОЗПОДІЛУ ГЕНДЕРНИХ РОЛЕЙ В 

ПОЛІТИЦІ 

2.1. Соціальні уявлення про роль жінок та чоловіків в політиці: 

український та європейський досвід 

 

 

Як вже було зазначено в попередніх підрозділах, диспропорція щодо 

представництва жінок в усіх публічних сферах формувалась упродовж усієї 

історії людства, ще з часів утворення перших держав. Вже тоді склались певні 

стереотипні уявлення щодо ролі жінки в сім'ї та соціумі, можливості для неї 

обіймати керівні посади, приймати важливі рішення.  

Про це ж пише і французька письменниця, представниця 

екзистенціальної філософії, ідеолог феміністського руху, Сімона де Бовуар у 

своїй феміністичній роботі. Вона пише, що жінки ніколи не ділили світ з 

чоловіками в рівній мірі. Практично немає таких країн, в яких жінка мала б ті ж 

права і такий самий статус, як і чоловік. В усіх сферах, професійній, політичній, 

економічній та інших чоловік завжди мав більш вигідне положення. Саме тому 

стали з'являтися феміністичні рухи [17, С. 4].   

Тільки у минулому столітті суспільство почало усвідомлювати 

необхідність встановлення гендерного рівноправ'я, розуміти, що функція жінки 

полягає не лише в біологічному відтворенні населення. Жінки можуть також 

приносити користь державі і в якості її повноправних громадян – брати активну 

участь в політичному житті суспільства і навіть претендувати на виборні 

посади. Також стало зрозуміло, що за умови рівноцінного представництва 

чоловіків та жінок в органах влади і управління, політична система 

працюватиме більш якісно, стабільно та продуктивно. Саме у цьому випадку 

будуть в рівній мірі розглядатися і вирішуватися проблеми в усіх сферах 

життєдіяльності соціуму, а не тільки в провідних (економічній і 

зовнішньополітичній). 
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Як пише французький філософ і соціолог, один із засновників 

соціології як самостійної науки, засновник французької соціологічної школи і 

структурно-функціонального аналізу Е. Дюркгейм, права індивідів, як на самих 

себе так і на свою власність і на громадські блага мають бути визначені саме 

завдяки компромісу. Необхідно йти на взаємні поступки. Усі ті блага, які 

належать одним, необхідно давати і іншим [3, С. 128].  

Але, водночас, треба зазначити, що ступінь гендерної рівності (та й 

взагалі її наявність) відрізняється в залежності від конкретної держави. І, якщо 

в Європі, орієнтованій на лібералізм та демократію, ухвалюються закони, 

спрямовані на встановлення рівноправ'я не лише гендерного, але й 

національно-етнічного та расового, то в ряді інших країн розуміння 

необхідності прийняття та, головне, виконання таких законів поки немає. В 

Україні ж робляться лише перші кроки у цьому напрямі. 

Усі гендерні стереотипи, які формувалися століттями, не можуть 

просто зникнути за декілька років, тому вони й досі залишаються головною 

конкурентною зброєю на політичній арені. Використовуючи сталі стереотипні 

уявлення, що закріплюються у масовій свідомості щодо жіночої статі, чоловіки 

в політиці не лише виграють вибори, але й ще сильніше такі стереотипи 

укорінюють. Доказом може слугувати уявлення про те, якою має бути жінка-

політик. Саме на підставі таких уявлень жінка створює певний імідж та будує 

політичну кар'єру. Підкреслюючи інші свої якості та риси, які не так 

схвалюються електоратом, вона просто не досягне успіху.  

Потрібно відмітити, що імідж для політика украй важливий для 

досягнення результатів: «Сьогодні, у зв'язку з нестабільним громадським 

устроєм, та, відповідно, зростанням конкурентоспроможності в політичній 

сфері, збільшенням кількості самих політиків і засобів політичної боротьби, 

більшого значення набуває не постановка цілей та методи їх досягнення, а PR-

кампанія та імідж. Саме завдяки цим двом чинникам політик може заявити 

суспільству про себе. Імідж сам по собі провокує громадськість на певне 

відношення до того або іншого лідера, політичної партії або політичної течії. 
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Проте, на відміну від жінки, імідж чоловіків-політиків не стереотипізований і 

цілком відповідає дійсно необхідним умінням. Але сам по собі імідж може 

абсолютно не відповідати реальним особистим якостям» [30, С. 86]. Крім того, 

в країнах Європи політики, використовуючи різноманітні іміджеві технології і 

PR-кампанії, граючи на психологічних стереотипах і нових тенденціях, 

прагнуть привести до влади представників так званих «пригноблюваних рас та 

класів». З іншого боку, в більш консервативних країнах, наприклад таких як 

Індія, Саудівська Аравія тощо PR використовується в протилежних цілях – для 

того, щоб згадані верстви населення, наприклад жінок, усунути від владних 

важелів.  

Щоб проаналізувати, який саме образ жінки-політика переважає і 

єнайбільш прийнятним на думку населення, варто звернути увагу на дані 

соціологічного опитування, яке було проведене під керівництвом російського 

соціолога Єкатерини Курганової у 2015 році   на підставі аналізу іміджу жінок, 

які досягли успіху в політиці, їх основних якостей та умінь, рис характеру і 

демонстративності. Згідно з отриманими даними, середньостатистична 

європейська жінка-політик - це жінка, якій близько 57 років, вона володіє 

декільками іноземними мовами, має вищу освіту, стаж роботи в цій сфері 

(тобто на виборній посаді) не менше 16 років, при цьому вона змінила від п'яти 

до дев'яти посад. Також у неї коротка стрижка, природний, практично 

непомітний макіяж. Вона помірна у виборі кольорової гами, використовує 

прямокутний силует одягу, мінімальну кількість прикрас, взуття закрите, у 

більшості випадків використовуються туфлі на низькому підборі. Що ж до 

основних рис характеру, то жінка, яка зробила кар'єру в політиці, є 

наполегливою, амбітною та цілеспрямованою [36, С.151].  

Саме так працюють стереотипи: люди, розуміючи необхідність 

рівноправ'я, віддаючи перевагу пропаганді ліберальних цінностей, голосуючи 

за жінку, все ж неусвідомлено хочуть бачити в ній більше чоловічих рис.  

Таким чином, сьогодні основною запорукою успішної політичної 

діяльності виступають не минулі досягнення, необхідні професійні якості, 
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багаторічний досвід роботи, поставлені цілі та методи їх досягнення, а уміння 

вести конкурентну боротьбу, наявність фінансових коштів для впливу на ЗМІ, 

ведення PR- кампаній з метою створення правильного іміджу, який би 

відповідав очікуванням електорату. Як точно помітили М. Хоркхаймер, 

німецький філософ і соціолог, один із засновників Франкфуртської школи і Т. 

Адорно, німецький філософ, соціолог, композитор і теоретик музики, 

представник Франкфуртської критичної школи: «політика сьогодні є бізнесом, 

а бізнес є політикою» [76, С. 216]. 

Відповідно, можна зробити висновок, що психологічні стереотипи 

глибоко вкорінені в суспільстві і подолати їх украй складно. Цей процес 

потребує великої кількості часу та зусиль.  

Відповідно, можна зробити проміжний висновок, що стереотипи все 

ще вкорінені в суспільстві і дестабілізувати їх буде украй складно, цей процес 

потребує великої кількості часу та зусиль. Стереотипи - є історичним явищем. 

Жінки, як і інші верстви суспільства завжди були метою пригноблення і 

поневолення. Проте, така тенденція існує і у наш час, все ще знаходяться 

причини тримати пригноблені шари долеко від політики, і знаходяться 

відповідні методи.  

Саме з цієї причини, тому що якісно радикальних змін у бік 

рівноправ'я не сталося, свідомість людей і відношення до жінок, бажаючих 

реалізувати себе у будь-якій професії не змінилося, досягнення рівноправ'я має 

бути прерогативою в політиці будь-якої країни. Для України європейський 

досвід у встановленні рівних прав і свобод має бути ключовим. Основні 

досягнення по гендерній проблематиці серед європейських країн та США 

описуються російським істориком Н. Стєпановою у своїй роботі: «Досвід 

використання гендерних квот у країнах Західної Європи»: один з найбільш 

ефективних способів досягти гендерного рівноправ'я через систему законів і 

реформ - це введення гендерного квотування. У США подібна система в 

основному не використовувалася, проте там застосовувалися інші методи 

заохочення участі жінок в цивільному житті суспільства і в політичній сфері. 
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Ініціатором гендерного квотування виступила Європа, а саме Скандинавія. 

Сьогодні Скандинавські країни є провідними у сфері використання гендерних. 

Саме у Швеції вперше наприкінці 60-х років XX століття питання про статус 

жінок оголосили одним з найбільш проблемних. Йшлося не тільки про статус 

жінок в політиці, але в цілому, в професійній сфері й на виробництві. Малось на 

увазі досягнення рівного ставлення до жінки [71, С. 186]. Далі Степанова 

зазначає, що у Скандинавії було прийнято цілу низку законів, що регулюють 

питання рівноправ'я статей, крім того були створені комітети, які стежили за 

дотриманням цих законів. У Норвегії і Данії уперше ухвалили закони, що 

регулюють співвідношення статей, з них ключове значення має Закон 

норвезького парламенту про рівний статус (1978 року). Саме цей закон робив 

офіційною і визнаною стратегію позитивної дискримінації, тобто систему 

гендерного квотування. Фінляндія стала першою країною, в якій жінки 

отримали право брати участь у виборах, претендувати на виборні посади, 

обиратися до парламенту нарівні з чоловіками. Наприклад в 1907 році в 

парламенті Фінляндії налічувалося 10% жінок. У Швеції жінки уперше були 

обрані до парламенту в 1921 році» [там само, С. 187].  

Потрибно зазначити, Стєпанова Н.М у своїй роботі описує не лише 

історію досягнення рівноправ'я жінками саме в Північній Європі, але і в інших 

країнах також, чий досвід також варто було б запозичити: у Франції гендерні 

квоти були прийняті в 1970-му році соціалістичною партією, проте цей закон не 

дотримувався ні на національному, ні на муніципальному рівні. Лише 

нещодавно у Франції стали спостерігатися кардинальні зміни у бік гендерного 

рівноправ'я. У Німеччині навпаки, ухвалений закон про гендерне квотування в 

1980-му році підтримали практично усі партії, наприклад соціал-демократична 

партія прийняла гендерні квоти на рівні 40%. В результаті кількість жінок на 

виборних посадах дійсно зросла. У Британії жінки в основному підтримували 

консервативну партію, яка складалася на 100% з чоловіків. Но з приходом до 

керівництва М. Тетчер, яка не була феміністкою, ухвалили закон про заборону 

дискримінації за ознакою статі [там само, С. 188]. 
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Звичайно, Європу можна назвати прогресивною частиною світу, 

далеко не усі країни добилися таких колосальних результатів. Наприклад, в 

Росії ситуація з початку XX століття практично не змінилася і, навіть, 

періодично погіршувалася. Російський юрист Олександр Пєтров, описує, що 

якщо проаналізувати гендерний склад Державної Думи за останні 15-20 років, 

то можна помітити, що ситуація ставала тільки гірше, питома вага жінок 

знижувалася. І тут йдеться не лише саме про Державну Думу, але і про інші 

Державні виборні посади, а також про місцеві виборні посади. Схожа тенденція 

спостерігалася на території усієї Російської Федерації. Можна проаналізувати 

1993, 1995 і 1999 роки, тоді на виборах жінки були самостійними гравцями, 

мали свою виборчу кампанію і представляли окрему фракцію. У 1993 році 

політична партія під назвою «Жінки Росії» сформувала свою виборчу 

кампанію, феміністськи налагоджену і отримала від виборців 8% голосів. 

Можна сказати, що для старту це непоганий результат, проте з часом ситуація 

тільки погіршувалася. У 2003 році жіноче об'єднання навіть не опинилося в 

списку партій, метою яких було завоювання депутатських мандатів. Пізніше 

ситуація трохи покращала. На сьогодні з числа кандидатів на виборні посади 

доля жінок складає близько 13-14%, що краще, ніж було 10-15 років тому але 

гірше в порівнянні із Скандинавськими країнами, де доля жінок в Парламенті 

коливається від 30-40% [50, С. 100-101].  

Тому Росія, а також низка інших країн значно відстають по розвитку у 

сфері гендера і рівноправ'я статей. Як писала Стєпанова Н.М., теза якої вже 

наводилася вище, Франція, попри те, що досить рано ухвалила закон про 

гендерне квотування, досить пізно зробила радикальні кроки у бік рівноправ'я.  

Соціолог Алла Чирікова порівнює досягнення на офіційному і 

громадському рівні (рівні самосвідомості людей) досвід Франції і Росії: можна 

виділити три основні моделі просування жінок в професійну (політичну) сферу 

в Росії і Франції. Перша модель - поступове зростання. Ця модель характерна 

більшою мірою для Франції і лише частково для Росії, і характеризується 

завоюванням електорату за рахунок професіоналізму, умінь і досвіду. Друга 
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модель також характерна як для Росії, так і для Франції. Ця модель називається 

моделлю «парашутування», та грунтується на залученні кандидатів ззовні. 

Існує також третя модель, яка характерна більше для Франції, це модель 

«спадкоємства», вона будується на існуванні внутрісімейного капіталу, який 

передається від покоління до покоління. [78, С. 32-32]. В першій моделі йдеться 

про просування по кар'єрних сходах завдяки своїм якостям та умінням. Друга 

модель будується на наявність знайомств і зв'язків, завдяки яким можна швидко 

і без необхідних знань та умінь зайняти бажаний пост. Для Франції ця модель 

характерна, але в зміненому її стані, її можна назвати дещо по-іншому, 

моделлю «призначення», вона припускає не таке швидке зростання, як при 

моделі «парашутування» і не однозначний результат. 

Проте, звичайно, незважаючи на усі досягнення, проблеми все ще 

залишаються навіть в Європейських країнах. Все ще зберігається різниця в 

оплаті праці, про що пише директор Дослідницького центру міжнародного 

ринку праці (Німеччина) Олександра Вагнер. Він зазначає, що все ще значною 

залишається різниця в заробітних платах чоловіків і жінок. Згідно статистиці 

жінки заробляють приблизно на 16% менше, ніж чоловіки. І це статистика, 

грунтована на соціологічних опитуваннях, проведених в Європейських країнах. 

Розриви в оплаті по Європейських країнам серед чоловіків і жінок можуть 

варіюватися навіть до 27%. Так, наприклад, в Словенії заробітна плата у 

чоловіків в середньому вище на 2%, ніж у жінок. Для Естонії аналогічний 

показник складає 27%. Також Німеччина є аутсайдером за цим показником, там 

у чоловіків заробітна плата на 22% вища, ніж у жінок [18, С. 17]. 

Такі ж проблеми спостерігаються і серед молоді. Юнакам значно 

простіше знайти добре оплачувану роботу, ніж дівчатам, що пов'язано з 

наявністю певних стереотипів працедавців відносно можливої майбутньої 

вагітності молодої дівчини та відносно її професійних навичок та умінь. Сара 

Елдер, економіст Міжнародного бюро праці, пише, що якщо аналізувати країни 

Східної Європи і Центральної Азії,  то рівень безробіття загалом вище у жінок. 

Проте можна знайти виключення. Так, наприклад у Вірменії згідно з 
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проведеним соціологічним опитуванням є безробітними 36,6% чоловіків і 

24,6% жінок. Досить цікавим є аналогічний критерій і по Російській Федерації, 

де рівень безробіття серед чоловіків і жінок приблизно однаковий і дорівнює 

11,7%. Також якщо аналізувати молодь в країнах Східної Європи і Центральної 

Азії (окрім Киргизстану), то рівень заробітної плати у юнаків вище в 

середньому на 21,1%. У Вірменії і Україні, судячи з проаналізованих даних, 

аналогічний показник перевищує 30%  (Вірменія - 34,2%, Україна - 34,6%), 

відповідно в цих країнах юнаки заробляють в три рази більше, ніж дівчата [83, 

С. 41]. 

Можна зробити невеликий проміжний висновок, що жінці складно не 

лише в принципі стати успішним політиком, добитися результатів в політичній 

сфері і зробити кар'єру, але і навіть добитися найперших результатів, тобто 

знайти роботу, потрапити на першу виборну посаду. Це стосується практично 

будь-якої сфери, до молодих дівчат у працедавців відношення біль 

насторожливе і більш уважне у зв'язку з декількома причинами, у тому числі і 

можлива вагітність. Про це пише кандидат філософських наук Марфа Скорик: 

українські жінки приходять в політику або при наявності корисних зв'язків і 

знайомств, або через попередню роботу (якщо наприклад жінка влаштувалася 

помічницею діючого політика), що корелює з попередньою відповіддю, але є й 

такий варіант, коли жінка приходить в політику маючи вплив сильної ролевої 

моделі, тобто коли жінка цілеспрямовано робить кар'єру успішного політика, 

має всі відповідні уміння, навички та якості, має певний фінансовий капітал, 

ставить мету і, головне, знає який метод потрібний для її реалізація. Є також 

модель так званого «випадкового попадання» жінки на виборну посаду, ця 

модель реалізується у разі збігу певних подій, що випадково сталися і були 

незаплановані» [65, С. 8]. Це говорити про те, що все ж на території країн 

пострадянського простору є все ж можливість жінкам, та іншим верствам 

суспільства, реалізувати себе і самореалізуватися у тій сфері, в якій вони хочуть 

і саме виключно завдяки своїм власним умінням і навичкам. Тому, можна 

сказати, що не все втрачено.           
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У результаті, як видно з приведеної цитати, в Європі не все ще 

досягнуто в гендерній сфері і є ще куди прагнути, але в Україні ситуація значно 

гірша. Тому варто подивитися, що було зроблено країнами ЄС, які документи 

були прийняті і наскільки успішною виявилася реалізація прийнятих 

документів та законів відносно досягнення рівних прав і свобод.  

Грунтуючись на документах та законах ЄС, а також перебудовувавши 

політику їх реалізації під український менталітет гендерна ситуація в Україні 

може значно покращати, а збільшення жінок у Верховній Раді, як вже було 

доведено раніше, позитивно впливає на якісний і швидкий розвиток соціальної і 

культурної сфер держави. Марія Штилєва, здобувачка кафедри Нової, 

Новітньої історії і міжнародних відносин Івановського державного 

університету, пише, що в Європі було створено декілька комітетів, метою яких 

є аналіз гендерної ситуації і рішення гендерних проблем. У 1990-х роках були 

сформовані дві основні організації в області рівності статей - це «Група 

доповідачів комітету міністрів з проблеми рівності між жінками і чоловіками» 

(1996 рік) і «Комітет з рівних можливостей для жінок і чоловіків» (1998 рік). 

Обидва комітети були орієнтовані саме на досягнення рівних прав і свобод. 

Також одним з найголовніших комітетів з гендерної проблематики слід вважати 

«Організацію по безпеці і співпраці в Європі» (початок 1970-х років). ОБСЄ 

займається широким колом громадських і національних проблем, в число яких 

входить і гендерна проблематика. Також, в 2010 році у Вильнусі офіційно 

відкрили Інститут гендерної рівності, який допомагає ОБСЄ статистичними 

даними, аналізом і пропозиціями стратегічних рішень відносно відповідної 

проблематики. Крім того, одним з найбільш важливих гравців по досягненню 

гендерної рівності є феміністський рух, який носить назву  «Європейське 

жіноче лобі». Існують і інші подібні організації» [82, С. 90]. 

Також Марія Штилєва виділила основні етапи формування гендерної 

політики ЄС: перший етап - створення Європейської гендерної спільноти, її 

відгалужень, рухів, організацій і інститутів. Саме цей етап характеризується 

розвитком феміністичного жіночого руху. Другий етап - формування і 
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висування законів, що регулюють досягнення рівноправ'я, у тому числі в 

професійній сфері і в оплаті праці. Третій етап характеризується формуванням 

Європейського союзу, який, як відомо, грунтується на принципах демократії, 

повазі прав людини та її основних свобод. Отримують розвиток і подальше 

поширення закони, які регулюють гендерну рівність, збільшується кількість 

феміністичних рухів і організацій [там само, С. 94].  

Сергій Плотян, головний консультант секретаріату Комітету 

Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, приводить перелік 

документів по гендерній проблематиці, прийнятих ЄС: в Європі питанням 

рівності і толерантності сьогодні приділяють величезну увагу, приймають різні 

декларації і закони, проводять конференції, друкують велику кількість статей. 

Існують дві основні інституції, які розподіляють між собою усі існуючі на 

даний момент гендерні проблеми - це Рада Європи і Європейська Економічна 

Спільнота. Основними документи Ради Європи по гендерній проблематиці 

являються: Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод, 

Європейська соціальна хартія і Переглянута соціальна хартія. [52, С. 99]. Саме 

у цих документах прописані основні положення по незаконності дискримінації 

жінок. Саме завдяки цим документам і виконанню прописаних в них норм, в 

Європі показники гендерного рівноправ'я значно покращали.     

Як видно, тенденція спостерігається позитивна і ситуація в 

Європейських країнах значно покращується. Людмила Андронік, головний 

бібліотекар НТБ ВНТУ, приводить загальну статистику: сьогодні у 17 - ти 

країнах жінки є або главами держави або главами парламенту. Також в деяких 

країнах вони поєднують ці посади. На момент 2011 року середній відсоток долі 

жінок в парламентах складав 19,5%. По порівнянню з 2010 роком відсоток 

збільшився (2010 рік - 19%). Якщо грунтуватися на даних, наданих ООН, самий 

кращий показник у сфері гендерної рівності у Скандинавських країнах. У 

середньому в цих країнах доля жінок в Парламенті складає 39,7%. Перше місце 

за цим показником займає Норвегія. В цілому середній відсоток 

представництва жінок в парламентах по Європі (включаючи Скандинавські 
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країни) - 22,3%  (але потрібно відмітити, що тільки 42% дає Скандинавія - 

Швеція і Фінляндія вже довгий час є одними із лідируючих країн у світі за 

відповідним показником). Можна відмітити показник Руанди (48,8% жінок в 

парламенті), завдяки якому вона також разом з країнами північної Європи 

увійшла до топа лідерів [14]. 

 В Україні, звичайно, ситуація значно гірша, ніж в Європі. Можна 

навести приклад порівняння гендерної ситуації в Україні і Грузії (ці країни по 

вище вказаному критерію майже не відрізняються, при цьому Грузія вважається 

консервативною країною з патріархальними цінностями) і порівняти результат 

з показниками в середньому по Європі. Український соціолог Тамара 

Марценюк пише що Україна займає 57 місце за показником гендерного 

рівноправ'я. У Грузії ситуація значно гірша (81 позиція). Що стосується 

фінансових показників по гендерній рівності, а саме по розривам в оплаті праці 

Україна і Грузія займають 64 і 86 місця відповідно. В Україні найгірша ситуація 

саме за політичним показником (прийняття жінками участі в громадянському 

суспільстві і висловлювання своїх політичних думок) - 119 місце серед 136 

країн, Грузія за цим компонентом займає 97 місце. Також за показником 

дкількості жінок в парламентах Україна займає аж 115 місце (тоді як Грузія 

105) [42, С. 75].  

Очевидно, що в Україні ситуація значно гірша, ніж в Європі і гірша, 

ніж в Грузії за політичним контекстом. Проте, влада робить хай і повільні, але 

все таки кроки вперед. Український політилог Михайло Корюкалов пише, що 

основною проблемою України з гендерного питання є те, що держава доки не 

сформувала якісний і дієвий механізм виконання поставлений завданнь, в 

даному випадку, відносно досягнення рівних прав і свобод. З одного боку на 

момент 2013 року серед державних працівників 76,8% жінок, але з іншого боку 

велика частина цього відсотка знаходиться не на керівних постах. Серед 

керівників жінок всього 13,5%. З 2009 по 2014 рік серед міністрів України не 

налічувалося більше трьох жінок. Що ж до представництва жінок серед 

виборних посад на місцевому рівні, то їх кількість складає всього 3,7% [32, С. 
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39]. Далі Корюкалов зазначає відносно задіяних механізмів. Наприклад 2 з 12 

розділів Державної програми забезпечення рівних прав і можливостей жінок і 

чоловіків присвячені саме гендерній проблематиці і досягненню рівних прав і 

свобод. 16 жовтня 2013 року була проведена парламентська конференція з 

«Забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків. Проблеми та 

дієві механізми їх вирішення» [там само, С. 39],  що дало якісний поштовх до 

формування нових наукових кіл по цій проблематиці, а відповідно писалися 

статті, аналізувалися проблеми і розроблялися методи їх вирішення. Крім того, 

на цій конференції була можливість обговорити вже отримані результати і 

сформувати нові стратегічні цілі з гендерного питання.  

На протязі 2013 року було розроблено ряд законопроектів стосовно 

проблеми дискримінації за ознакою статі. Корюкалов пише, що основним 

законопроектом став проект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

відносно забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків». Крім того, 

народні депутати також розробили декілька законопроектів по відповідній 

проблематиці і внесли на розгляд до парламенту. Важливими ініціативами 

займається саме громадянське суспільство. Наприклад була сформована 

Асоціація міст України (об'єднує в собі 456 міста-партнерів). Крім того 

усередині самої організації діє закон про спеціальне квотування (5% квот для 

жінок в управлінні організацією), було створено ряд органів по поліпшенню 

статусу і престижу жінок. У 1996 році сформувалося Міністерство у справах 

сім'ї і молоді, в його прерогативу входили і гендерні питання [там само, С. 40].  

Верховна Рада визнає офіційно необхідність проводити гендерну політику в 

країні і починає займатися забезпеченням рівних прав і можливостей для жінок 

і чоловіків, також здійснюється парламентський контроль за дотриманням 

відповідних законів.  

У результаті влада робила певні кроки у бік досягнення демократії, яка  

базується на рівноправві.  Проте для більш повного аналізу необхідно вивчити 

статистику представництва жінок в політичних партіях і Верховній Раді 

України. Український жіночий фонд, міжнародна благодійна організація, яка 
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була заснована в 2000 році та яка надає фінансову, інформаційну і 

консультативну допомогу організаціям громадянського суспільства в Україні, 

Молдові і Білорусі,  у своєму статистичному документі «Доля жінок у політиці 

та процесі прийняття рішень в Україні. Стратегії впливу» вказує, що 

«найвищий відсоток жінок в політичній структурі України був ще на початку 

XX ст. у  Верховній Раді УРСР - 30%. Проте, цей відсоток був сформований 

завдяки проведенню неофіційного квотування у виборних органах і політиці 

комуністичної партії СРСР. Пізніше цей відсоток сильно впав. Можна 

проаналізувати ситуацію за останні 20 років з початку 1990-х років. Після того, 

як Україна стала незалежною державою ситуація в Україні хай і 

покращувалася, але дуже повільно, а останнім часом практично зупинилася і 

навіть були помітні негативні тенденції. Результати виборів у Верховну Раду: 

(1990 року - 3% жінок - народних депутатів, 1994-го - 5,7%, 1998-го - 8,1%, 

2002-го - 5,1%, 2006-го - 8,5%, 2007-го - 7,5%) [74, С.  6].  Але цей відсоток 

може бути швидше слідством того, що чоловіки в основному їдуть шукати 

роботу в міста, оскільки вони конкурентоздатніші, ніж жінки. Жінки ж 

залишаються в селах і у них з'являється можливість обіймати керівні посади.  

Крім того в Українському жіночому фонді зазначено, що активно 

вивчається основна світова програма з гендерного питання, розроблена ООН: 

Програма рівних можливостей і прав жінок в Україні». Крім того на вищому 

державному рівні були прийняті і затверджені наступні документи по 

забезпеченню рівних прав і можливостей жінок і чоловіків: ООН  1) Виденська 

декларація і програма дій 1993 рік; 2) Конвенція про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок (1979) та Факультативний протокол до неї (1999); 3) 

Декларація про викорінення насильства щодо жінок 1993 року; 4) Пекінська 

декларація і Платформa дій та інші заключні документи, прийняті на четвертій 

Всесвітній конференції щодо становища жінок 1995 року; 5) П'ятдесят три з 183 

конвенцій Міжнародної організації праці (МОН); 6) Декларація тисячоліття, 

ухвалена Генеральною Асамблеєю Організації Об' єднаних Націй в 2000 році 

[там само, С.  6-7].  
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Також в Українському жіночому фонді розписані основні принципи 

гендерної політики держави, якою вона має бути для найбільш ефективного 

результату в першу чергу необхідно усвідомлювати, що підхід по вирішенню 

будь-якої проблематики має бути комплексним, в ньому беззастережно повинен 

працювати кожен елемент. Треба чітко визначити цілі і завдання по рішенню 

гендерного питання на кожен подальший рік, і у кінці року проводити слухання 

по досягнутим результатам, розбирати детально усі невиконані завдання і 

аналізувати, з якими проблемами зіткнулися фахівці з впровадження 

законопроекту в маси, також треба обкреслити певні фінансові кошти, які 

можна виділити на гендерну проблематику [там само, С. 7]. Потрібно додати, 

що можна реалізовувати тимчасові заходи (наприклад впровадження системи 

квот) в ті професії, де жінок мало (що у тому числі відноситься і до Верховної 

Ради України). Також однією з основних робіт є робота з самосвідомістю 

населення, необхідно впровадити механізми по ліквідації стереотипних уявлень 

про жінок і їх професійних якостей та умінь, в даному випадку потрібно 

проводити освітню політику, використовувати ЗМІ, крім того варто 

використовувати ефективні методи тиску або навпаки зацікавлювати ЗМІ, щоб 

вони не вели пропаганду проти жінок і не збільшували рівень стереотипізації 

серед населення 

В якості висновку можна сказати, що з початку XX століття, коли 

з'явилися перші рухи феміністок, виникло питання про рівноправ'я чоловіків і 

жінок, у тому числі і відносно надання жінкам права голосувати на виборах, 

обиратися на виборні посади  і вести свою політичну партію, активно велася 

політика гендерної рівності.  Упродовж усього XX століття гендерна 

проблематика була однією з найбільш актуальних і ключових в політиці 

Європи, ця проблема вивчалася і аналізувалася в наукових колах, на даний 

момент існує величезна кількість статей, книг, дисертацій і тез з гендерного 

питання. Було багато досягнуто, в Скандинавських країнах доля жінок в 

парламенті складає близько 40%, і це при тому, що ще сто років тому жодна 

жінка у всьому світі не могла хоч би просто голосувати. Ситуація в Україні 
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значно гірша, особливо в політичній сфері, відсоток жінок на виборних посадах 

украй малий, що з одного боку відбувається через неефективну гендерну 

політику держави, а з іншого боку із-за укорінених стереотипів. Тому Україні 

необхідно переймати приклад Європейських країн, і в першу чергу це 

стосується механізмів реалізації прописаних норм в документах і ухвалюваних 

законах, ці норми в Україні не дотримуються. Як було з'ясовано в ході 

підрозділу, Українська держава сформувала підкомітет по гендерній 

проблематиці, приймала ряд законів, аналізувала ситуацію, фінансувала 

цивільні організації з цього питання, проте результату практично не було, це 

відбувається саме унаслідок недотримання норм, хоч би того ж елементарного 

закону гендерного квотування, який швидше розглядається в якості 

рекомендації. При створенні потрібних методів і механізмів впровадження 

прописаних правил і норм в документах по досягненню рівності чоловіків і 

жінок, і при роботі зі ЗМІ, ведення інформаційно-гендерної політики (яка 

допомогла б зруйнувати сталі стереотипи) станеться якісний крок вперед і 

кількість жінок на виборних посадах з високою вірогідністю значно 

збільшиться, що є одним з пріоритетних напрямів демократичної держави.  

 

2.2. Роль ЗМІ у формуванні гендерних стереотипів та їх вплив на 

розподіл гендерних ролей 

 

Якщо розглядати та аналізувати гендерну проблематику, особливо в 

політичному контексті, то головним механізмом поширення як вже наявних, 

так і нових стереотипів та ін ЗМІ. У наш час Засоби Масової Інформації набули 

величезного значення в політичній, культурній, економічній та інших сферах 

громадського життя і це, в першу чергу, завдяки їх здатності доносити 

інформацію до споживача в найкоротші терміни. Такі можливості дають їх 

власникам дійсно колосальну силу маніпулювати і управляти мисленням 

людей, створюючи потрібні і правильні (хоча і не завжди правдиві) міфи 

відносно тієї або іншої події, товару, людини. Сьогодні без ЗМІ неможливо 
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уявити наше життя, вони оточують будь-яку людину через взаємодію з усіма 

провідниками інформації, які були тільки винайдені людством: через папери (а 

відповідно і книги), плакати, афіши, техніку (радіо, телевізори, комп'ютери). 

Одним з найбільш значимих винаходів, у рамках поширення інформації, був 

інтернет. Світова павутина відкриває міжнаціональні можливості, дозволяючи 

обмінюватися думкою, фактами і доносити потрібну інформацію до людей не 

лише на відносно невеликих територіях, наприклад у рамках одного міста або 

однієї країни, а по всьому світу.  

Попри те, що перед ЗМІ відкрилися міжнародні можливості тільки 

декілька десятиліть тому, однак такий потужний маніпулятор існував 

практично з формування першої держави і появи глашатаїв, людей, які 

повідомляли інформацію та які професійно займалися її передачею, будь то в 

політичних (повідомлення про ухвалення нових законів або пояснення тих або 

інших дій) або ж в комерційних (реклама товару або магазину) цілях. 

Згодом можливості ЗМІ тільки розвивалися, переломним моментом 

став винахід книгодрукування. Книгодрукування практично вмить набуло 

популярності, стало актуальним серед політиків і торговців, оскільки друк 

допомагав обмінюватися інформацією письмово і доносити інформацію в різні 

куточки планети в найкоротши терміни. Як і будь-який інший такий важливий 

винахід, книгодрукування проник в усі сфери людського життя досить швидко і 

можливості ЗМІ різко вийшли на абсолютно інший рівень, а їх функції значно 

розширилися та зросли. Маршалл Макклюен, канадський філософ, філолог, 

літературний критик, теоретик медіа і комунікацій, у своїй роботі «Розуміння 

медіа: Зовнішні розширення людини» пише, що швидкість друку стала 

основним механізмом функціонування на ринку і в політичній сфері, такий 

різкий і кардинальний розвиток ринку зобов'язаний саме винаходу 

книгодрукування. Ця технологія увійшла до людського життя і в одну мить 

стала наскількі корисною, настількі й природною для суспільства.  Крім того 

одними з найбільш радикальних і важливих функцій книги були і є її 

доступність, портативність, можливість перетинати великі відстані за відносно 
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недовгий термін. Таких функцій украй бракувало рукопису. Принципи, 

проповідувані книгодрукуванням, а саме безперервність, повторюваність та 

одноманітність, а також вдосконалення і розширення можливостей, лягли в 

основу технологій маркетингу, якими маніпулює економіка [37, С. 72].  Якщо 

нова технологія важлива для суспільства і корисна у використанні, наприклад 

якщо вона може спростити життя людини, допомогти вирішити певні 

громадські проблеми тощо, то вона проникає в усі соціальні інститути, 

формуються необхідність в ній,  життя без неї стає неможливим. Те ж сталося і 

з книгодрукуванням. Воно проникло в кожен соціальний інститут, просочило 

собою усі сфери, включаючи науку і мистецтво буквально за п'ять століть. Саме 

завдяки книгодрукуванню від застарілої, консервативної політичної системи 

довелося відмовитися, сьогодні до політики залучається усе суспільство, яке 

може висловити свою думку відносно того або іншого явища і ухвалення 

значимих рішень, що також є заслугою винаходу книгодрукування п'ять століть 

тому 

Таким чином систему співпраці ЗМІ з політиками і економістами 

можна простежити розпочинаючи ще з Античної епохи (часи глашатаїв), через 

винахід книгодрукування і якісне посилення ролі Засобів Масової Інформації в 

суспільстві і до сьогоднішнього моменту, коли журналістика і відповідно ЗМІ 

невід'ємні від політики, регулярно з нею взаємодіють саме завдяки своїй 

здатності створювати і поширювати вигідну замовникові історію, впливати на 

маси, добувати потрібну інформацію, допомагати веденню конкурентної війни 

(у тому числі завдяки умінню формувати гендерні стереотипи). 

Сьогодні політика стає бізнесом, а інформація товаром, який 

неусвідомлено отримується населенням через ЗМІ. Засоби Масової Інформації 

є можливістю збути товар в маси, і цією можливістю політики регулярно 

користуються, таким чином самі журналісти політизуються. Макс Вебер, 

німецький соціолог, філософ, юрист, історик, політичний економіст, один з 

основоположників соціологічної науки, пише, що політикою є прагнення до 

отримання влади над народом, прагнення до ухвалення значимих рішень і 
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участі у важливих цивільних подіях, а також це бажання впливати на розподіл 

влади, і навіть не важливо, про яку владу йде мова, або про державну, або про 

керівництво на підприємстві, в соціальній групі наприклад [19].  

Якщо йдеться про державу, то сьогодні усі ми є політиками, завдяки 

тому що у нас є можливість підтримувати або, навпаки, протестувати проти 

того або іншого рішення влади (ухвалення закону), ми опускаємо виборчий 

бюлетень, ми самі є виборцями і ми формуємо політичну сферу своєї країни. 

Проте все дещо складніше, ніж може здаватися. Не усі люди усвідомлюють 

власний вплив на політику, так само як і далеко не усі розуміють вплив на них 

ззовні. Політики активно користуються послугами журналістів і саме 

журналісти створюють і впроваджують в суспільство ту правду, яка їм (чи іх 

замовникові) вигідна. Сьогодні журналістика несе колосальну політичну 

відповідальність саме тому що самі журналісти політизовані. Вебер зазначає, 

що агато журналістів поступаються своїми професійними принципами. Так, 

наприклад, принцип анонімності багато журналістів вважають справедливим, 

але далеко не усі, деякі активно його порушують, часто в політичних цілях. 

Крім того можна сказати, що нині, коли політики часто змінюються та 

змінюють один одного, дійсно істинною та постійною політичною організацією 

стають журналістські підприємства, а постійними професійними оплачуваними 

політиками є тільки самі журналісти [там само]. 

Саме з цієї причини ЗМІ у наш час грає одну з вирішальних ролей в 

житті суспільства, їх послугами користуються усі великі підприємства, бізнес-

центри, а також політичні організації. ЗМІ має практично необмежені 

можливості, вони можуть створювати імідж організації, підприємства або 

людини, а також зруйнувати його, можуть формувати PR- кампанію і можуть 

перетворити її на Чорний PR, можуть впливати на людей, формувати суспільні 

міфи, знищувати застарілі догми (у тому числі і морального характеру), можуть 

створювати, підтримувати і дестабілізувати гендерні стереотипи. ЗМІ є ще 

однією гілкою влади у будь-якій країні. Ірина Сидорська, кандидат 

філософських наук, пише, що у наш час ЗМІ конструюють і відображають 
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реальність, в чому й полягає основна функція самих Засобів Масової 

Інформації та суть журналістики. Основним індикатором формування 

соціальної реальності, за усіма законами етикету журналістики, має бути 

об'єктивність, а саме нейтральне, неполітизоване, незалежне від корисливих 

спонуканнь, висловлювання відносно тієї або іншої події, грубо кажучи 

констатація факту. Проте існують досить багато чинників, які впливають на 

трансформацію події з об'єктивного в суб'єктивне. До таких чинників можна 

зарахувати матеріальні винагороди, особу самого журналіста, його 

переконання, цінності, мету в професії; формат видання, в якому працює 

журналіст, спрямованість журналу, рівень критичної оцінки; розвиток самого 

журналу; соціальні стереотипи, бажання суспільства (адже кількість проданих 

копій журналу або газети досить сильно корелює з безпосередньо 

інформаційним і емоційним його наповненням, часто це може бути вигадка 

відносно будь-якої особи або події) тощо [64, С. 45].  

Отже, можна сказати, що сьогодні гендерна проблема має колосальне 

значення, жінки стикаються з дискримінацією практично в усіх сферах, як в 

культурній та соціальній, так і в сімейній та в професійній (у тому числі і в 

політичній). І, попри те, що проводиться гендерна політика, приймаються 

закони для досягнення гендерного рівноправ'я, все одно дискримінація існує із-

за наявності стереотипів, які оточую людей скрізь. Викоренити ці стереотипи 

можна тільки через століття і при посиленій роботі державного апарату, 

орієнтованій на гендерне рівноправ'я в суспільстві. Проте, як в Західному 

суспільстві, так тим більше й у нас існують способи користуватися 

стереотипами у своїх корисливих цілях, наприклад для політичної боротьби і, 

таким чином, стереотипи тільки закріплюються.  

Так, кандидат філософських наук Олена Соколова пише, що у наш час 

гендерні стосунки є конфліктними. Гендерну систему сучасного суспільства 

можна охарактеризувати наступними чинниками: дискримінація в соціальній 

сфері і проведення стратифікації, відсутність роботи державного апарату, 

орієнтованої на гендерну культуру, диференціація в професійній сфері, 
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матеріальна дискримінація, гендерна нерівність в сімейному житті, що 

проявляється в побуті, домашніх обов'язках і вихованні дітей, демографічна 

криза, гендерна цензура, вплив ЗМІ на суспільство і закріплення гендерних 

стереотипів [70, С. 73]. Преса грає одну з головних ролей в гендерній 

проблематиці, тому що маскулінні та фемінні ролі в суспільстві формуються, 

конструюються та, головне, поширюються через ЗМІ, створюючи таким чином 

гендерний міф відносно соціальних функцій чоловіків та жінок. Стереотипи є 

своєрідним інструментом творчості і піару для ЗМІ, вони динамічні і швидко 

поширюються, тому також є зброєю для політиків. Можна сказати що таким 

чином ЗМІ стають лабораторією для розробки і впровадження в маси 

стереотипних гендерних уявлень щодо чоловіка та жінки, а також щодо їх 

обов'язків в суспільстві 

Отже, ЗМІ можна розглядати і як зброю проти політичних 

конкурентів, тому що ЗМІ може поширювати гендерні стереотипи. Проте і 

держава може використати ЗМІ для того, щоб проводити гендерну політику. З 

цієї причини можна провести певну класифікацію Засобів Масової Інформації 

за відображенням гендерної проблематики. Анастасія Нетьосова, молодший 

науковий співробітник гуманітарного університету ЗІДМУ (Запоріжжя), пише, 

що ЗМІ завжди грають одну з вирішальних ролей при аналізі і донесенні до 

суспільства громадських проблем, тому що будь-яку проблему можна надати в 

тому або іншому вигляді, тому ЗМІ завжди реагують на будь-які соціальні 

зміни і приймають участь в їх обговоренні та, якщо це громадськи проблеми, 

знаходжені рішень. Тому гендерна проблематика аналізується, 

суб'єктивізується, обговорюється і доноситься до суспільства практично через 

будь-який засіб масової інформації, ця тематика зачіпається практично в усіх 

газетах і журналах, обговорюється на телебаченні, розглядається на радіо. За 

цим чинником можна провести класифікацію українських ЗМІ [46, С. 72]. 

Дійсно, ряд ЗМІ (журналістів) активно підтримують так звану демократичну 

позицію і пропагують лібералізм і рівноправ'я, вони вважають, що принцип 

домінування однієї статі є консервативним та застарілим і його потрібно 
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змінювати. Завдяки таким ЗМІ, тільки збільшується кількість феміністських 

організацій в суспільстві. Послугами таких засобів масової інформації зазвичай 

користується домінуюча політична партія для проведення гендерної політики. 

Також є ЗМІ, які займаються виключно підрахунком статистики та аналізом 

ситуації і радикально не висловлюються ні за гендерне рівноправ'я, ні проти 

нього. Також є тип ЗМІ, які також поширюють феміністичну точку зору, проте 

в даному випадку йдеться про чоловічий фемінізм і домінування. Вони за 

патріархальне суспільство. Їх послугами активно користується опозиційна 

партія, що складається переважно з чоловіків. Крім того, для газет і журналів 

декларування подібної точки зору є чорним піаром і завдяки скандалам робить 

їх, відповідно, популярнішими (особливо в ліберальній Європі). І також є ЗМІ, 

які розглядають та розповсюджують інформацію щодо схожих рис чоловіків та 

жінок, аналізують андрогінні образи. Таким чином апелюючи подібними 

поняттями журналісти також хочуть добитися популярності свого журналу, 

проте це є пропагандою нетрадиційних стосунків з одного боку і формує 

конструктивні або деструктивні погляди на особу людини - з іншого боку 

Потрібно відмітити, що в журналістиці існують свої етичні закони, 

яким повинні підпорядковуватись усі журналісти. Про це пише професійний 

журналіст М. Сухомлін М.: у журналістиці існує ряд обов'язків, яких повинні 

дотримуватися усі без виключення журналісти, тому що саме від цінностей і 

пріоритетів преси, їх професіоналізму, залежатиме цінність самої інформації, її 

достовірність, валідність та якість. Тому що саме завдяки такій роботі можуть 

бути вирішені багато питань, у тому числі і ті, які торкаються гендерної 

проблематики.  На прикладі освітлення проблеми гендерної рівності можна 

розглянути правильні пріоритети журналістики. Журналіст має бути 

об'єктивним, прискіпливим у виборі фактів, повинен уміти їх аналізувати і 

інтерпретувати [72, С. 23].   Позицію жінок не можна ігнорувати або 

замовчувати, необхідно також демонструвати і їх точку зору, показувати 

інтерв'ю з жінками з гендерної проблематики тощо, важливим питанням є 

подання інформації через жести, міміку, образи, звуки, кольори тощо. Тому, 



 59 

Сухомлін далі зазначає, що існує, наприклад, гендерна лінгвістична проблема у 

вживанні різних професій та звань, які  вимовляються загалом в чоловічому 

роді. Таким чином журналіст може назвати жінку як професіоналом, так і 

професіоналкою [там само, С. 24].  Якщо використати виключно чоловічий рід 

при визначенні різних професій, у населення буде конструюватися образ 

чоловіка-професіонала, але не жінки. Також проблемними питаннями є паритет 

в соціальних ролях, перебільшення або применшення соціальних ролей в ЗМІ, 

підтвердження або заперечення гендерних стереотипів і шаблонів, а також 

формування нових стереотипів, особливо стосовно реклами, де періодично 

демонструється жіночий образ, який стає канонічним для жінок, крім того 

проблемними питаннями є зловживання свободою слова в Україні, завдяки якій 

можна підтримувати та поширювати гендерний стереотип, контроль над 

інформацією, культура мовлення, професіоналізм і справедливість. 

Досить часто в ЗМІ можна зустріти не лише висміювання образу 

жінки-професіонала, образу жінки-домогосподарки або жінки-матері, але і 

позитивний образ жінки-ділової людини. Наприклад, про це пише кандидат 

філософських наук Надія Єфімова: досить часто в рекламі, соціальній рекламі 

або ж просто на афішах і плакатах можна зустріти образ і конкретні приклади 

ділових жінок, тобто жінок, які добилися успіху в тій або іншій професії. 

Наприклад, якщо йдеться про успіх в мистецтві, спорті або шоу-бізнесі, то 

досить велику увагу приділяють віку (звичайно це відносно молода жінка, в 

основному від 15 до 35 років). У такому разі крім того в ЗМІ згадуються окрім 

віку її зовнішні дані, досягнення, талант, відданість справі, кількість років, 

присвячених своїй професії, наявність сім'ї та завзятість [26, С. 563]. Далі 

Єфімова зазначає: якщо йдеться про успіх у бізнесі, то в першу чергу має 

значення соціальний статус жінки і говорять про нього, наприклад більше 

половини жінок, що добилися успіху в бізнесі, є директорами кампаній або 

менеджерами, а основні риси характеру, які їм приписують, - це рівень 

кваліфікації, професіоналізм, уміння критично мислити і швидко оцінювати 

ситуацію, наполегливість і завзятість, самостійність. Якщо ж йдеться про 
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жінку, що добилася успіхів в політичній сфері, то в першу чергу згадують 

також її соціальний статус, крім того фінансове положення, зовнішній вигляд, 

організаторські здібності, лідерські якості, уміння критично мислити, 

самостійність, досягнення і відданість своїй справі» [там само, С. 563].  

Якщо говорити про Українську державу, то досить часто в українських 

ЗМІ приводять в приклад Юлію Тимошенко, як успішну жінку-політика, 

аналізують її зовнішній вигляд, риси характеру, професійні уміння, особисті 

досягнення тощо. Чернявська Л., молод. наук. співроб. відділу технологій 

електронної обробки інформації НБУ (Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського), пише, що Юлія Тимошенко є прикладом популярності і 

життєздатності образу жінки-професіоналки і жінки-політика. Її приклад 

постійно використовують в ЗМІ, її вивчають, аналізують і обговорюють, 

намагаючись зрозуміти причини успіху її політичної кар'єри і причини 

популярності її образу у електорату. Тимошенко, в пошуках правильного 

іміджу перепробувала досить багато варіантів, це стосується як її зовнішнього 

вигляду, так і поведінки на публіці. Періодично вона виступала як суворий, 

вимогливий і жорсткий політик, проявляючи швидше маскулінні риси 

характеру, а часом вона стала з'являлятися перед суспільством дбайливим та 

справедливим, а також компетентним і мудрим Матриархом. Її одяг і зачіска 

швидше символізують образ української молодої жінки і надають їй 

жіночності. Її зачіска з накладною косою - зачіска заміжньої жінки - молодиці 

вмить перетворює її на Берегиню, яка є народним символом української 

національної культури [77, С. 206]. 

Приклад Юлії Тимошенко цікавий тим, що він незвичайний для образу 

жінки-політика. Річ у тому, що в основному жінки, які бажають зробити кар'єру 

в політичній сфері, прагнуть бути схожими на чоловіків у всьому, як за 

зовнішніми показниками, так і за внутрішніми якостями, Тимошенко ж 

демонструє жіночність в своєму образі, що має популярність у електорату, тому 

її персона настільки часто обговорюється в ЗМІ. Проте, набагато частіше в 

журналах і рекламах можна зустріти інші образи жінок. Найбільш популярні 
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жіночі образи описує російський фахівець з масової комунікації Михайло 

Петров, як рекламу, так і інші Засоби Масової Інформації можна розділити на 

два підтипи: вітчизняна реклама і зарубіжна реклама. У західній рекламі 

найчастіше демонструється жіноче тіло, його частини, наприклад ноги або 

руки, в основному для заманювання покупців. Вітчизняна реклама 

відрізняється тим, що вона найчастіше демонструє образ жінки-

домогосподарки, хранительки вогнища, матері. Як в одному, так і в другому 

випадку закріплюються стереотипи відносно ролі жінки в суспільстві і її 

професійних якостей. Найчастіше використовувані жіночі образи в рекламі: 

жінка як сексуальний об'єкт (трофей для чоловіків), як фотомодель (об'єкт, 

частина інтер'єру, антураж) і як «простачка» (домогосподарка, мати) [49, С. 

404-405]. Відповідно, жінкам приписуються абсолютно непридатні для 

професійного зростання риси характеру, такі як господарність, дбайливість, 

поступливість, дурість, примітивність, рішучість, краса. Що стосується 

чоловіків, то найбільш використовувані образи в рекламі такі: бізнесмен, 

чоловік, споживач, спортсмен, спокусник, алкоголік. Риси характеру, що 

приписуються чоловікам: сильний, упевнений в собі, успішний, грубий, 

ексцентричний, невпевнений в собі, цілеспрямований. 

Саме таким чином, розвиваючи і поширюючи по суспільству створені 

образи чоловіка і жінки, ЗМІ закріплює стереотипи. Проте, останнім часом 

можна спостерігати розмиття гендерної ідентичності, що відбувається із-за 

підміни вже створених і сталих образів чоловіка та жінки в рекламі і ЗМІ. 

Український філолог Маслова Ю.П., пише, що проблема гендерної ідентичності 

є однією з найбільш серйозних і актуальних проблем в сучасному суспільстві. 

Людина, яка втратила гендерну ідентичність, є людиною з нульовою статтю, 

тим, хто не може визначити ні свою роль в суспільстві, ні свою роль в сім'ї, ні 

свої функції. Це людина без психологічної статі [43, С. 67].  

Сьогодні, із-за структуризації ЗМІ образів чоловіків та жінок, їх 

поєднання і підміни одних ключових характеристик іншими, а також їх 

повсюдного поширення і піару, крім того із-за позиціонування ЗМІ 
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андрогінного образу життя і стилю поведінки, йде мова про таке поняття як 

нульова стать або втрата гендерної ідентичності. Одна справа, якщо жінка хоче 

освоїти чисто чоловічі професії і проявляє, при цьому, чоловічі риси характеру, 

що допомагає їй боротися зі стереотипами, та абсолютно інше, коли людина не 

знає, ким вона себе бачить в суспільстві, як хоче поводитися, які її цілі, коли 

людина не розуміє хто вона є і як потрібно поступати в тій або інший ситуації. 

Такий нестабільний стан зараз є повсюдною проблемою. Проте страждає не 

лише гендерна ідентичність, але і культурна і соціальна, просто тому що у світі, 

який швидко розвивається та змінюється, у світі, де безліч можливостей, можна 

загубитися і втратити себе, свою самосвідомість. Багато людей не можуть 

визначити свою національну самоідентичність просто тому, що різних 

пропозицій прийняти для себе ту або іншу культуру множина, люди 

переїжджають з місця на місце, вбирають різні культурні особливості країни, і 

надалі не можуть самовизначитися, виходить такий міжнаціональний гібрид. А 

усвідомити самого себе украй важливо як з психологічної, так і з соціальної 

точки зору. Та ж проблема відбувається і з гендерною складовою, тільки тут 

для руйнування самоідентичності не обов'язково переїжджати з місця на місце, 

а досить включити телевізор, де в рекламах постійно фігурують так звані 

гендерні гібриди, коли чоловіки виконують чисто жіночі функції і 

демонструють чисто жіночі риси характеру і поведінку, та навпаки.  

Словом, робота в засобах масової інформації дуже популярна, 

журналістика поширена і актуальна просто тому що послугами журналістів 

користується величезне число зацікавлених осіб. В першу чергу йдеться про 

політику. Крім того, навіть виникла нова професія, так звані спіндоктори, які 

покликані для відвернення уваги аудиторії з якоїсь громадської проблеми, 

переклад уваги на іншу, менш важливу і обговорювану проблему. Про це пише 

відомий фахівець в області комунікативних технологій, український 

письменник і журналіст Георгій Почепцов: одна з головних ролей масмедіа 

полягає у впливі на громадську думку, більшість людей саме почувши передачу 

або черговий випуск новин формують свою точку зору відносно певної події. 
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Саме через такий рівень затребування ЗМІ у політиків та економістів, 

виникають нові спеціалізації в журналістиці. Наприклад однією з нових 

професій є спіндоктори. Коли трапляється якась подія, яка небажана для 

політиків, ця подія виходить з під контролю, її починають обговорювати в 

суспільстві висловлюючи обурення до діючої влади, починається робота 

спиндокторів, які займаються відверненням уваги населення від проблеми. Це 

свого роду професіонали пропаганди. Можна виділити основні п'ять їх функцій: 

преспін (підготовка до події), постспін (так зване прибирання після події, яка 

вже сталася, чищення наслідків), торнадоспін (переклад інтересу аудиторії на 

іншу, менш важливу подію), контроль кризи (менеджмент небажаних подій), 

зменшення втрат (чищення наслідків події та робота над тим, щоб подібне 

більше не повторилося) [55, С. 150]. 

Історія знає багато успішних прикладів пропаганди. Деякі догми, 

поширювані пропагандою, тримаються десятиліттями і, можливо, будуть 

популярні в майбутньому. У цьому полягає робота спіндокторів.  

Таким чином ЗМІ сома по собі є сучасним феноменом, який містить у 

своїх руках одну з гілок влади і має механізми для її підтримки та посилення. 

ЗМІ створює новини, вирішує старі проблеми і формує нові, говорить як 

суспільству потрібно поводитися, що робити, що наслідувати, що у тому числі 

знаходить відображення в гендерному контексті.  Як пише російський педагог 

Єкатерина Шишлова: сьогодні відбуваються тенденції трансформації 

гендерних стосунків і ролевої гендерної поведінки, стираються рамки 

міжстатевих образів і виникає феномен «нової статі», проте проблематика 

вирішення стереотипних питань все ще зберігається і всюди декларується ЗМІ. 

Гендерні питання носять глобальний характер, досягнення рівноправ'я за умови 

збереження гендерної ідентичності є одним з найбільш актуальних і 

обговорюваних питань сьогоднішнього дня [81, С. 349]. 

Таким чином гендерна проблематика є однією з найбільш важливих, 

особливо враховуючи демократичну спрямованість політики західного світу. 

ЗМІ, при цьому, є одним з найефективніших механізмів впливу на громадську 



 64 

думку, тому, відповідно, саме ЗМІ займається питаннями впровадження або 

навпаки руйнування гендерних стереотипів. Те, що зі ЗМІ співпрацюють 

політичні лідери вже не один десяток років можна простежити на прикладі 

політичної історії США. Георгій Почепцов пише, що в США президенти 

завжди використовували максимально ефективно Засоби Масової Інформації та 

комунікації, з них: Ф Рузвельт, який використовував радіо у своїх виступах для 

об'єднання нації, Дж. Кенеді, якому ЗМІ приписали певний чіткий тип політика 

і розповсюдили цей образ в маси, Р. Рейган активно використовував 

можливості телевізійних експертів. Також наприклад М. Тетчер, прем'єр-

міністр Великобританії, чітко вивчила приклади своїх виступів на телебаченні і 

внесла два зауваження: щоб при читанні доповіді показували повністю її 

обличчя (до цього була видна тільки її верхівка), та  необхідно було збільшити 

кількість жестикуляції [55, С. 159]. Потрібно зазначити, що американці завжди 

наголошували на необхідності звертати увагу на телепередачі та їх можливості. 

Наприклад, при аналізі телепередач і місць їх дії можна виявити регіональні 

особливості, які можуть допомогти робити повідомлення більш майстерними і 

визначити інтереси та потреби регіону. Аналіз телепередач, окрім іншого, може 

допомогти будівництву позитивного іміджу країни або у боротьбі з негативним 

іміджем, поширеним в іншій країні. 

В якості висновку можна сказати, що Засоби Масової Інформації є 

однією з гілок влади. Завдяки своїм можливостям вони активно і якісно можуть 

впливати на громадську думку, змінюючи її на власний розсуд. Сьогодні ЗМІ 

особливо популярні, послугами журналістів користується багато хто просто 

тому що завдяки розвитку науки і техніки, вплив ЗМІ досяг світових масштабів, 

сьогодні досить вийти в інтернет або включити телевізор, щоб дізнатися 

новини щодо певних подій. Таким чином ЗМІ конструюють свою власну 

реальність, формують факти так, як вигідно це їм і їх замовникам. Гендерна 

проблематика активно обговорюється в ЗМІ просто тому що проблема рівності 

статі будується на укорінених стереотипах, які знаходять своє відображення в 

менталітеті народу та його уявленні про соціальну поведінку. Оскільки ЗМІ 
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формує образ чоловіка і жінки в суспільстві, їх завдання, роль та функції, то 

саме ЗМІ може як руйнувати старі стереотипи, так і конструювати нові. Тому 

діючій владі при проведенні гендерної політики і впровадженні законів про 

рівноправ'я необхідно використати ЗМІ для роботи зі свідомістю та 

самосвідомістю суспільства, одних законів буде недостатньо, необхідно 

змінювати саме уявлення про соціальне життя.  

Проте ЗМІ можуть також користуватися політики у своїх корисливих 

цілях, наприклад використовуючи стереотипи як зброю проти конкурентів. 

Саме з цієї причини, коли з одного боку держава поширює ідеологію 

рівноправ'я (якщо говорити про західні країни), а з іншої - політики формують 

нові гендерні стереотипи у своїх корисливих цілях, гендерна проблематика все 

ще актуальна. Люди можуть свідомо розуміти значення жінок в політиці, але 

підсвідомо бачити в якості політика лише людину з чоловічою зовнішність і 

чисто чоловічими рисами характеру та поведінкою. Проте позитивна тенденція 

все ж спостерігається, особливо в західних країнах, що можна було визначити 

проаналізувавши літературу з гендерного питання. Зміна соціальної, сімейної та 

професійної самосвідомості відбувається на користь рівноправ'я, основна 

проблема полягає лише в тому, що зміна ціннісних установок людей є досить 

тривалим процесом і займає декілька десятилітть, а можливо навіть столітть, і 

крім того, держава натикається на перешкоди у вигляді, опозиціонерів, 

конкурентів, ідеологічних об`єднань, які налаштовані проти рівноправ'я. 

Наявність таких об`єднань є наслідками існуючої системи. Вже можна 

спостерігати позитивні тенденції, які говорять про те, що західне суспільство, і, 

можливо, в майбутньому також і пострадянські країни, прагнуть до рівноправ'я. 

 

2.3. Особливості піар-кампаній в гендерному вимірі 

 

Як вже було визначено раніше, в процесі становлення політиком 

вирішальну роль грає ЗМІ, тому що саме завдяки ним можна себе 

продемонструвати суспільству, показати у вигідному світлі, вказати на свої 



 66 

позитивні якості і приховати негативні. Саме через Засоби Масової Інформації 

велися конкурентні битви між політиками. Одними з основних засобів 

просування в політиці є імідж та його піар, тобто те, що запам'ятовує населення 

про людину і те, наскільки якісно подається масам інформація про об'єкт піару. 

Імідж формується для того, щоб створювати певний  досконалий образ, а піар 

потрібен для того, щоб доносити цей образ до суспільства. 

Нині вже відомі ряд психологічних прийомів та ефективних 

механізмів, які дають можливість подати себе у вигідному світлі, йдеться у 

тому числі, про міміку, жести, красномовство і, крім того, про способи та види 

піару. Валентина Серебрянська пише, що основним завданням комунікації є 

вироблення єдиного просторового розуміння, досягнення взаєморозуміння між 

тими, хто спілкується. Правила комунікації визначаються соціальними 

інститутами, а можливості комунікації - виробленням певних механізмів 

спілкування і передачі інформації через міміку, жести та за допомогою мови. 

Існують два рівні комунікацій : 1) технологічний рівень - грунтується на 

функціонуванні піару, маркетингу та реклами і являє собою використання 

технологічних засобів і прийомів комунікації; 2) ідеологічний рівень, це той 

рівень, на якому грунтуються усі соціальні інститути і механізми [63, С. 150]. У 

сучасному суспільстві існує безліч ідеологій, саме на ідеологічному рівні 

тримається менталітет народу, культурне життя суспільства. При застосування 

технологічних засобів через використання ідеологічного рівня можливо досягти 

поваги народу, або підкорити їх волю. 

Таким чином, нині вже розроблена та використовується велика 

кількість різних механізмів і комунікаційних засобів, які допомагають 

налагодити контакт з суспільством, говорити на «мові народу», а також 

допомагають створювати правильний і ефективний імідж та його піарити. 

Російський політолог Денис Новіков визначив поняття піару у 

виборчий кампанії: піар у виборчий кампанії є цілеспрямованим системним 

рядом дій, які базуються на коммунікації виборця з електоратом, таким чином 

встановлюють взаєморозуміння з народом та схиляють у свій бік з метою 
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отримати політичні результати, найважливішим серед яких є перемога на 

виборах [47, С. 5].      

 Потрібно зазначити, що у сучасному суспільстві наявність 

конкурентного середовища є явищем поширеним та природним. У зв'язку з 

високим рівнем розвитку науки і техніки, використанням методу аналізу та 

розширенням сфер вивчення різних наук, у тому числі і психології, виникають 

ефективні можливості вести політичну боротьбу за допомогою розроблених 

психологічних методів та технологічних засобів. Розвиток суспільства йде дуже 

швидко, термін «інновація» є одним з найбільш обговорюваних в наукових 

колах, а тому неможливо уявити політику без інноваційного втручання, 

особливо якщо йдеться про конкуренцію. Федоренко А.С., - співробітник ХарРІ 

НАДУ пише, що Створення іміджу і використання pr-технологій, можливості 

pr-технологій, вплив піару на громадянське суспільство є найбільш 

популярними і актуальними питаннями. Діяльність pr-служб та політичної 

влади, як діючої, так і опозиційної, пов'язана та являється невід'ємною 

частиною державної діяльності просто тому, що pr сам по собі є управлінською 

системою та природньо вписується в політичну сферу. Політичний pr є 

механізмом управління політичною сферою і подіями, які відбуваються 

усередині неї [75, С. 137]. Важливо не лише знати про механізми ведення 

політичної боротьби, але і розуміти їх можливі наслідки, позитивні та негативні 

якості, їх переваги та недоліки. Сьогодні політичну діяльність неможливо 

уявити без використання механізмів піару, а пояснення їх основних переваг та 

специфічних особливостей може розповісти професійний працівник в цій сфері, 

а саме політичний консультант. 

Також Федоренко А.С. виділяє основні етапи проведення політичної 

pr-кампанії та вирішення політичної pr-проблеми: перший етап є 

найскладнішим і полягає в моніторингу соціально-політичного оточення, а саме 

йдеться про збір інформації відносно думки суспільства щодо того або іншого 

явища (людини) та аналіз отриманої інформації. Другий етап полягає в 

плануванні, на цьому етапі розробляється тактика проведення політичної pr-
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кампанії або ж розробка методів вирішення політичної pr-проблеми. Третій 

етап є переходом до безпосередніх дій, практичним застосуванням розроблених 

планів та ідей, це безпосередньо реалізація політичної pr- програми [там само, 

С. 138-139]. 

З самою системою піару пов'язаний імідж політика, тому що 

суспільство складає свою думку відносно тієї або іншої людини саме на основі 

іміджу. Денис Новіков пише, що імідж - це той образ людини (зокрема 

політика), який він створює собі сам. Формування іміджу може відбуватися як 

стихійно, не заплановано, грунтуючись на певному збігу обставин, так і 

продумано, свідомо, грунтуючись на радах іміджмейкерів. Особливо нині, коли 

сильна конкуренція в політичній сфері, продуманий імідж, побудований 

фахівцями, якісно пропіарений, особливо є важливим. Також створення іміджу 

неможливе без Засобів Масової Інформації, які можуть як підтримувати 

створений образ, так і знищити його [47, С. 29]. Цей образ може бути як 

позитивним, так і негативним тому що імідж - це уявлення про людину. Саме 

імідж визначає перемогу на виборах, тому що його основною метою є 

завоювання симпатії населення. Тому імідж повинен відповідати вимогам 

населення, а розкриття іміджу має бути процесом динамічним. 

Отже, основними механізмами формування іміджу є використання 

послуг професійних іміджмейкерів та робота зі ЗМІ. Імідж повинен відповідати 

запитам суспільства, тобто політикові необхідно демонструвати ті якості, які 

від нього очикують, а саме комунікабельність, уміння переконувати тощо. 

Зайва самовпевненість, наприклад, навпаки недоречна і може бути погано 

сприйнята. Далеко не усім вдається створити такий імідж, який би став 

зрозумілим і приємним для виборця, та зумів би завоювати симпатію великої 

кількості людей. 

Для жінок-політиків імідж грає ще більш значиму роль, ніж для 

чоловіків, тому що імідж створюється для оцінки його електоратом та для 

завоювання їх довіри, що для жінки зробити складніше. Тому жінки в 

політичній сфері загалом прагнуть сформувати чоловічий імідж, переймаючи їх 
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манеру поведінки, демонструючи їх позитивні якості і риси характеру, 

використовуючи чоловічий стиль одягу. 

Потрібно відмітити, що саме поняття піару та процес піару іміджу, 

виникло досить давно. Політолог Олег Алексеєв пише, що сам термін «public 

relations» дослівно в перекладі означає «зв'язки з громадськістю» та уперше 

виник ще в XIX столітті. Вже тоді цю сферу діяльності використовували 

політичні та державні інститути. У первинному своєму призначенні pr повинен 

був займатися зв'язком та обопільною інформованістю між підрозділами 

державних, цивільних, політичних, соціальних та інших структур. Слід 

зазначити, що pr є таким своєрідним засобом заповнення недоліків пропаганди, 

агітації, реклами і комунікації [12, С. 13]. Сам по собі pr являється їх 

продовженням і використовує усі можливості перерахованих методів впливу, 

проте при цьому pr також додає свої власні механізми впливу на людей, таким 

чином стає досконалим засобом маніпуляції. 

Відповідно, можна зробити висновок, що поняття піару було введено 

досить давно, більше ста років тому і призначалося в першу чергу саме для 

політичної сфери. Як вже було сказано раніше, феномени піару та іміджу 

пов'язані і нерозривно співіснують один з одним, особливо враховуючи те, що 

позиціонування і поширення іміджу відбувається саме через піар-технології. Як 

пише Денис Новіков: сам pr має п'ять основних завдань: 1) позиціонування 

об'єкту - пояснення населенню суті іміджу, його основних особливостей, 

позитивних якостей, тобто створення іміджу, його підтримка та інформування 

населення 2) підвищення іміджу - підтримка іміджу досить тривалий час, щоб 

навіть певні негативні обставини не могли позначитися на кар'єрі політика 3) 

антиреклама (зниження іміджу) - переоцінка особи, її основних якостей і 

досягнень в негативний бік, позиціонування негативних рис характеру політика 

4) формування іміджу та набуття популярності серед населення за рахунок 

конкурентів - підвищення особистих характеристик об'єкту піару на основі (у 

порівнянні) з негативними досягненнями і особовими характеристиками його 

конкурентів; 5) контрреклама - досягнення результатів в політичній сфері на 
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підставі Чорного піару, посилення популярності за рахунок різного роду 

скандалів» [47,С. 38]. 

Також Новіков розбирає механізми функціонування іміджу та аналізує 

їх, він виділяє основні елементи іміджу, такі як: 1) Мистецтво політичної мови - 

уміння правильно говорити. Мова має бути лаконічною, логічною, образною і, 

головне, переконливою. Мова є головним елементом іміджу; 2) Манери. 

Манери можуть бути хорошими та поганими; 3) Жести - часто 

використовуються на телебаченні і при публічних виступах, тому необхідно 

знати ряд жестів, які виражають ту або іншу емоцію; 4) Міміка -  дозволяє 

уловити брехню, невдоволення, відношення до себе або оточуючих, лукавство 

тощо; 5) Дотримання правил ділового етикету; 6) Одяг. Зовнішній вигляд - це 

шлях до успіху. Для політика, який прагне сподобатися простому населенню, 

важливо одягатися скромно і демократично. Також одним з ключових 

механізмів формування іміджу є легенда [там само, С. 42-44]. Потрібно 

зазначити, що легенда робить політика успішним, відомим, а головне 

впізнаваємим та відрізняє його від інших. Легенда складається на основі як 

загального враження, так і позиціонування самим політиком своїх якостей і 

досягнень. Завдяки хорошій легенді політик може уникнути покарана за певні 

проступки. 

Крім того Новіков у своїй роботі виділяє і описує основні правила 

формування політичного іміджу, а саме: 1) необхідно пам'ятати, що правильно 

побудована комунікація - найпотужніший засіб впливу на публіку; 2) 

вироблення публічного «Я»; 3) головне завдання - збільшення числа своїх 

прибічників; 4) володіння собою і знання основ контрольованої жестикуляції; 

5) внесення поліфонічності (емоційності) у свій образ лідера; 6) необхідно 

постійно різноманітити свій образ – бути більш яскравим, цікавим, мудрим; 7) 

уміння впливати через слова, метафори, образи та дії; 8) варто використовувати 

знання психології для формування образу політичного лідера; 9) потрібно 

відрізнятися від від інших. Наприклад, якщо більшість політиків рідко 

посміхаються і використовують складну, насичену неологізмами мову, то 
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радять частіше посміхатися та розмовляти простою мовою, зрозумілою людям; 

10) потрібно розмовляти з самими виборцями, виходити в народ; 11) дивитися 

співрозмовникові прямо в очі, витримувати його погляд, це подобається тому, с 

кім спілкуєшься; 12) бути упевненим в собі; 13) у політика завжди має бути 

виділений час на спілкування з виборцями, ніколи не можна говорити про на це 

відсутність часу; 14) стежити за своїми емоціями; 15) користуватися послугами 

іміджмейкера [там само, С. 48]. 

Перераховані Новіковим механізми функціонування іміджу, а також 

правила формування політичного іміджу актуальні як для чоловіків, так і для 

жінок, та повинні використовуватися в політичній кар'єрі будь-якої людини. 

Вони корисні, перевірені, ефективні і якісно працюють.  

Багато людей, розглядаючи поняття піару і іміджу, порівнюють їх з 

пропагандою, проте в цьому порівнянні є певні неточності, які описав аналітик 

Фонду ефективної політики Ніколай Юханов: існують два види політичної 

комунікації: паблик рилейшнз і пропаганда. Вони мають кардинальні 

відмінності. Пропаганда допускає спотворення фактів і цифр, тоді як піар 

покликаний служити суспільству та грунтується на правдивій інформації; 

пропаганда радикальними методами примушує людей змінити свою точку зору 

відносно тієї або іншої події, піар же пропонує людям декілька точок зору щодо 

якоїсь події на вибір; пропаганда будується на односторонньому зв'язку, а піар - 

на двосторонньому. Зв'язки з громадськістю слугують суспільству, надають 

інформацію, створюють діалог між політичною сферою і населенням, 

пропаганда ж заснована на такому мініатюрному диктаторському режимі, при 

якому людям подається однобока інформація без можливості її аналізу [84, С. 

20]. 

В сучасному суспільстві присутні як система паблик рилейшенз, так і 

пропаганда. Наприклад, декларування через ЗМІ стереотипних гендерних 

уявлень є пропагандою, оскільки це однобока, корисна певним колам думка. А 

подання чистих фактів про заслуги або ж провали того або іншого політика - це 

паблик рилейшнз.  
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Потрібно відмітити, що обидва методи украй ефективні та працюють. 

Пропаганда діє, що можна визначити хоч би на прикладі тих же гендерних 

стереотипів, які мають місце бути та досі сильно впливають на громадську 

думку. Також велика кількість політиків прийшла до влади за допомогою 

методу pr-технологій, створюючи свою власну легенду, на основі якої 

формується громадська думка. Досить часто можна зустріти поєднання цих 

двох методів в політичній компанії, що також є ефективним механізмом 

досягнення популярності та побудови своєї політичної кар'єри. 

Саме завдяки пропаганді зберігаються в суспільстві стереотипи, які 

визначають роль жінки та роль чоловіка, а відповідно, конструюють механізм 

соціальної реальності. Завдяки пропагандистським методам можна зустріти 

таку точку зору, яку, наприклад, описує американський соціолог, соціальний 

філософ і теоретик, один з головних представників школи структурного 

функціоналізму, один з творців сучасної теоретичної соціології Толкотт 

Парсонс: розділення ролей в суспільстві  за гендерною ознакою формує думку 

людей відносно функцій чоловіка та жінки і, таким чином, усуває жінку від 

боротьби за соціальний капітал, а саме за підвищення свого професійного 

статусу. Жінка досі розглядається швидше як прикраса, а її власні інтереси 

досить часто не враховуються, оскільки методи оцінки жінки будуються на 

стереотипних уявленнях про призначення жінок. Таким чином про чоловіків 

судять виходячи з їх професійних досягнень, що ж до жінок, то внаслідок того, 

що жінку не розглядають як професійного діяча, оцінка її якостей знаходиться 

поза професійною сферою [48, С. 192]. 

Також Парсонс відзначає, що така система є консервативною і давно 

застаріла, він пише, що сучасна система громадського життя вимагає 

впровадження нової концепції самої людини, яка має бути адекватною, 

соціально бажаною та ефективно діяти в двох сферах: професійній і сімейній. 

Для того, щоб жінка повністю могла втілити в собі концепцію «сучасної 

людини» та почувати себе повноцінним членом суспільства, необхідно 

змінювати гендерні стандарти і переглядати стереотипно прийняті формати 
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гендерних ролей. В першу чергу зміни повинні торкнутися ідеологічної 

легітимізації ролі жінки, а саме необхідно довести важливість присутності 

жінки в професійному житті суспільства. Також необхідно знаходити нові 

методи залучення жінок в професійну сферу  [там само, С. 374].   

Звичайно, пропаганда гендерних принципів існувала упродовж досить 

тривалого часу, наприклад український соціолог Світлана Андрєєва пише, що 

ще в 60-80-і роки кількість жінок-політиків була украй мала, оскільки часто 

можна було зіткнутися з такою точкою зору, що покликання жінки бути 

дружиною і матір'ю, стежити за будинком та виховувати дітей і це при тому, 

що за радянських часів досить активно поширювалася точка зору відносно того, 

що жінка також повинна реалізовувати себе в професійній сфері, у тому числі і 

розвивати політичну кар'єру. Існує велика кількість міфів відносно того, що 

жінки не можуть обіймати високі посади [13, С. 42]. Якщо говорять про жінку, 

то в першу чергу про те, як вона виглядає, а не про її особисті якості або 

професійні досягнення. Жінка в політиці не має права на помилку, тому що 

якщо жінка стала поганим політиком, то саме тому що вона є жінкою, а не із-за 

особистих рис характеру або відсутності здібностей. Часто можна зіткнутися з 

такою точкою зору, що жінка не може самостійно прийти в політику або 

добитися успіхів. З цієї причини в нашій країні та інших пострадянських 

країнах дискримінація жінок спостерігається в першу чергу в політичній сфері, 

на другому місці за ознакою дискримінації знаходиться працевлаштування, на 

третьому - матеріальні труднощі у зв'язку з вихованням дітей, а на четвертому - 

етичні традиції 

Таким чином можна відмітити, що гендерні стереотипи існували і 

століття тому, були поширені в суспільстві і активно позиціонувалися через 

Засоби Масової Інформації тими, кому це було вигідно. З цієї причини і 50 

років тому, думку щодо політиків формували на основі його особистих рис 

характеру, професійних заслуг, психологічних чинників та соціального статусу, 

а якщо розглядали в якості політиків жінок, то також приймалась до уваги і 

гендерна складова. 
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На сьогоднішній момент ситуація кардинально не змінилася, про що 

міркує російський філолог Олена Івашова, яка описуює побудову образу жінки-

політика в ЗМІ: журналіст, при побудові образу жінки-політика, грунтується на 

наявних в суспільстві гендерних стереотипах, тому існують певні особливості 

зображення жінки (у тому числі і жінки-політика) в пресі, які говорять об 

наявність патріархальних цінностей в суспільстві. По-перше, в різних журналах 

і газетних публікаціях жінок загалом називають виключно по імені, що є 

демонстрацією деякої фамільярності і поблажливого стосунків до них. По-

друге, також в подібних публікаціях жінки виступають в пасивній ролі, 

наприклад найчастіше жінку зображують в ролі дружини або матері, а не як 

професійного діяча; тобто жінку розглядають поряд з кимось, а не як 

самостійну повноцінну особу. По-третє, зображуючи жінок, в публікаціях в 

першу чергу описують її зовнішні дані, фізичну привабливість, розглядають 

жінку як об'єкт [28, С. 215-216].  

Відповідно, можна зробити висновок, що гендерні стереотипи 

транслювалися і продовжують транслюватися через ЗМІ. Відповідно, жінки 

формують свій імідж та піарять його через ЗМІ, грунтуючись на вже 

сформованому образі політика. Можна сказати, що жінка - політик прагне 

сформувати той образ, який регулярно розглядається в ЗМІ і, таким чином, 

бажає відійти від чисто жіночого образу та створити мужоподібний імідж, 

оскільки в ЗМІ жінок рідко розглядають як професіоналів в тій або іншій сфері. 

Таким чином сама по собі система іміджу є стереотипізованою і 

використовується як ведення політичної передвиборної боротьби.  

Крім того, одним з найбільш ефективних прийомів в конкурентній 

боротьбі є Чорний піар, який частково співвідноситься з пропагандою, та 

використовує як методи піар-технологій, так і пропагандистські методи, тобто 

фальсифікацію, підміну інформації, наклеп тощо. Про поняття Чорного піару і 

його основні механізми пише російський політолог Олег Подвинцев: чорний 

піар є одним з підтипів паблик рилейшенз, система якого грунтується на 

застосуванні «брудних», «грубих» та «негативних» технологій. Йдеться про 
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очорнення професії, національності, статі, посади суперника тощо. Одним з 

методів Чорного піару є саме використання стереотипів, наприклад якщо 

кандидат на передвиборну посаду є лікарем, то використовується досить 

поширений стереотип, що «всі лікарі – хабарники» [54, С. 13].     

Також Подвинцев виокремлює декілька видів чорного піару: 1) наклеп 

- усвідомлена публікація неправдивих відомостей про суперника; 2) 

фальсифікація - публікація матеріалів від імені суперника, які надалі точно 

викличуть негативну реакцію у населення; 3) неправдиві аналогії - 

використання стереотипів в залежності від статі, національності, минулої 

професії суперника, накладення образів та ярликів; 4) інформаційне засмічення 

- паралізація комунікації (наприклад агітаційних механізмів) суперника через 

накладення на його табір непрофільних завдань. В даному випадку об'єктом дії 

є не електорат, а сам суперник та його оточення; 5) інформаційний тиск - тиск 

на суперника за допомогою неправдивої інформації з метою дестабілізувати 

його. Об'єктом дії також є суперник, а не електорат [там само, С. 13].    

Крім того Подвинцев аналізує ефективність Чорного піару:  «що 

стосується оцінок дії Чорного піару, то вони різняться. За одними відомостями 

вважається, що за допомогою Чорного піару можна припинити передвиборну 

кампанію конкурента, за іншими відомостями - Чорний піар не настільки 

ефективний. Наприклад в Росії механізми Чорного піару спрацьовують на 3-

4%, а в Україні всього на 1,5%» [там само, С. 25].  

Потрібно відмітити, що ці технології дієві як в Західних країнах, так і в 

Україні. Проте, в Україні ці технології ще не доведені до досконалості, оскільки 

вони почали використовуватися відносно нещодавно, коли Україна стала 

незалежною державою. Україна стала незалежною державою всього трішки 

більше двох десятків років назад і тому Україні потрібно було формувати 

політичну систему і набувати основних рис демократичної держави в украй 

короткі терміни, тоді як у більшості інших країн цей шлях займав декілька 

десятиліть. Тому українська політична система нестабільна, наприклад відсутня 

політична культура у політиків, не сформовано належним чином цивільне 
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суспільство, немає досвіду використання різних політичних механізмів. 

Український соціолог Володимир Рихлик: уперше політичні технології в 

Україні були використані навіть менше 20 років тому, а саме в 1998 році під час 

парламентських виборів, і далі в 1999 році під час президентських виборів. До 

2004 року практично усі ті механізми взаємодії політиків з суспільством були 

запозичені або з західних країн, або використовували російський досвід 

проведення політичних виборів. Свої власні технології, у тому числі йдеться і 

про ліквідацію державою гендерної дискримінації, з'явилися завдяки проекту 

Кучми, який називався «Жінки за майбутнє». Також була створена партія, яка 

називалася «Реформи і порядок». [56]. Потрібно зазначити, що з часом, як в 

Європі, так і в Україні, технології взаємодії з суспільством і впливу на нього 

тільки удосконалювалися, з'явилися мікротехнології, які використовуються для 

психологічного впливу, які дозволяли переманити електорат на свій бік та 

утримувати його досить довгий час. Важливу роль в процесі маніпулювання 

грають ЗМІ, основні елементи маніпулятивної системи - це колір, музика і 

цифрові технології. Проте, психологічна дія в її чистому виконанні не завжди 

дає результат, необхідно також враховувати менталітет народу, в даному 

випадку йде мова про український менталітет, цінності та історію країни» 

Таким чином можна відмітити, що, враховуючи те, що Україна набула 

незалежності досить нещодавно і менше 20 років тому стала розробляти 

механізми взаємодії політичної системи і суспільства, (з цієї причини вплив на 

людей в Україні з боку політиків не настільки ефективний, як у Західному світі) 

тому поширення демократичних норм, які у тому числі торкаються гендерних 

стереотипів, не настільки ефективне, як в країнах Заходу. Проте Україна йде 

шляхом демократизації і, при належній роботі політичного механізму і 

подальшій розробці системи взаємодії з громадянським суспільством, стане 

можливим поліпшення гендерної ситуації в країні. 

В цілому, слід сказати, що піар-технології украй ефективні та їх 

обов'язково необхідно використовувати як в передвиборній кампанії, так і при 

наявності політичної влади для вирішення соціальних проблем. У Європі ці 
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технології були розроблені досить давно і тільки удосконалювалися, тому були 

досягнуті значні результати з гендерного питання, в Україні ці технології тільки 

починають розроблятися, можливо з часом, коли піар-система покращає, 

Україна зможе також ефективно боротися з існуючими стереотипами, у тому 

числі і гендерного характеру. 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

Виходячи з проаналізованої літератури, можна сказати що і у наш час 

існують соціальні ролі, які пропонують розглядати чоловіка і жінку відповідно 

до історичного канону, а саме чоловік - добувач, а жінка - хранителька домівки, 

що відбувається внаслідок стереотипності образів чоловіка і жінки та їх рис 

характеру, прийнятих в суспільстві. Більш емоційній та поступливій жінці 

складніше добитися професійних успіхів, ніж обачливому, розумному та 

креативному чоловікові. Такі стереотипи активно використовуються в політиці 

під час проходження передвиборних кампаній. 

Сьогодні, з урахуванням того, що було прийнято досить велику 

кількість законів, проведено велику кількість конференцій з гендерного 

питання, і вже на протязі тривало часу звертається увага наукових кіл і 

простого суспільства до гендерної проблеми, були досягнуті значні результати. 

Жінки займають політично важливі пости, беруть активну участь в цивільному 

житті суспільства і балотуються на високі, значимі для держави пости. Таким 

чином, все ще існуючі стереотипи стають ефективним методом боротьби з 

конкурентками. Нагадування суспільству про те, що жінка може не впоратися з 

покладеними на неї обов'язками, можна зустріти у багатьох газетах під час 

передвиборної боротьби. Найбільш ефективним інструментом при політичній 

конкуренції стають ЗМІ, оскільки завдяки сучасному розвитку та досягненням 

науки і техніки за допомогою засобів масової інформації можна звернутися 

одночасно до великої кількості людей, дістатися до сільських районів, в яких 

видсутні досягнення сучасної індустрії, за допомогою газет і журналів, 

звернутися до молоді за допомогою інтернету, звернути увагу більш дорослого 

населення на деякі питання за допомогою телебачення, спілкуватися з 
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іноземними слухачами. Сьогодні практично усі люди знаходяться в зоні дії 

ЗМІ, а ЗМІ є тим самим інструментом, який, згідно вимогам сучасної соціальної 

системи та заявкам клієнтів, вибудовує гендерні стереотипи, підтримує їх.  

Проте, за допомогою ЗМІ також можна і боротися з існуючими 

стереотипами, проводячи активну гендерну політику, пропаганду і гендерне 

виховання. Крім того, одним з найбільш важливих і дієвих методів ведення 

конкурентної боротьби є система піару, яка також активно взаємодіє зі ЗМІ і 

здатна як підтримувати існуючі стереотипи, так і руйнувати їх. Тут необхідно 

згадати про чорний піар, одним з основних інструментів якого є 

розповсюдження гендерних стереотипів проти політичних конкуренток. Треба 

відмітити, що у зв'язку з розвитком науки і техніки, світовою глобалізацією та 

становленням єдиної міжнаціональної світової системи взаємодії, з'являються 

нові, більш ефективні методи впливу на людей, такі як ЗМІ або піар-технології. 

Для досягнення рівноправ'я ці методи повинні активно використовуватися 

державою з метою просування гендерних ідеалів і реалізації основних 

принципів гендерної політики, оскільки, як вказано в цьому розділі, вони 

роблять колосальний вплив на маси. Проте необхідно пам'ятати, що існуючі 

механізми можуть також чинити зворотну дію, що не раз можна було 

спостерігати під час виборів в політичні партії або на важливі політичні пости, 

тому також важливо розробити механізми захисту від непотрібної і нав'язуваної 

опозиційними структурами інформації, що не підтримують ідеї рівноправ'я 

статей. 

 

РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО ТА 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ЩОДО ЗАКОНОДАВЧОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 

 

Гендерна проблематика є доволі популярною темою для обговорення 

на телебаченні, в газетах, на радіо та з використанням інших засобів масової 

інформації, тому що рівність (як гендерних рівність, так і расова, національна, 
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мовна тощо) є одним з головних критеріїв демократичності держави. Тому 

проводиться велика кількість досліджень на тему рівності, вивчається думка 

людей, проводяться соціологічні опитування, пишуться статті і дисертації, 

проводиться державна політика рівності. Варто відмітити, що будь-яка 

держава, яка вважається демократичною і хоче підтримувати відповідне 

загальне уявлення, тобто розглядатися світовим суспільством як вільна 

ліберальна держава, яку, в першу чергу, турбують права і думки людини, вказує 

в нормативних правових актах певні положення, які відповідають за 

урівноваження прав та свобод тих або інших меньшин. Проте, не кожна країна 

докладає досить зусиль для того, щоб поліпшити положення тих сторін, чиї 

права ущемляються. Причинами цьому можуть слугувати різні чинники, 

починаючи від фінансових можливостей (проведення законів, поширення 

інформації про них і їх реалізація, а також підтримка їх функціонування 

вимагає досить великих фінансових витрат) та закінчуючи часовими 

обмеженнями (так, наприклад, багато європейських країн стали звертати увагу 

суспільства на необхідність поважати будь-яку людину, незалежно від її раси, 

нації, релігії, статі тощо ще з початку XX століття шляхом ухвалення законів, 

тим часом як українська державність стала формуватися лише 20 років тому). 

Досягнення рівності є довгим та якісним процесом, який вимагає 

вливання в нього великої кількості зусиль і засобів. Як було відмічено в 

попередніх розділах, феміністки стали активно діяти ще на початку XX 

століття, проте справжні результати проявилися лише к 1990-м рокам. Іовчева 

А. М., співробітник Чорноморського державного університету ім. П. Могили в 

Миколаїві у своїй роботі вказує, що одною з перших подій, кардинально 

змінивших відношення еліти (а потім й всіх людей) до гендерної проблематики 

і зокрема, участі жінок в політичній сфері життя суспільства, була Конференція 

ООН в 1975 році в Мехіко, на якій обговорювалася проблематика неучасті 

жінок в цивільній сфері, їх усунутість від політики і політичних питань, 

причини цього соціального явища. Це була важлива світова подія, яка 

притягнула увагу преси а, відповідно, й населення до проблеми відсутності 
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рівноправ'я в багатьох громадських сферах (зокрема в політичній). Проте, як 

було показано за допомогою статистики через 10 років (у 1985 році)  на другій 

Конференції ООН у Найробі, ситуація в світовій політиці з питання рівноправ'я 

все ще була неідеальною - всього 11,9% парламентських місць у світі займали 

жінки. Тільки у 1995 році, на черговій Конференції, вже набагато детальніше 

було розглянуто проблему неучасті жінок у світовій політиці, а також було 

розроблено можливі шляхи вирішення цієї проблеми, способи притягнути 

жінку до політики [29, С. 89]. 

Виходячи з приведених міркувань можна зробити деякі висновки, а 

саме: будь-яка кардинальна зміна в тому, що вже прижилося,  тобто в тому, що 

вже є повсякденністю та розглядається як невід`ємна частина життя 

суспільства, вимагає багато часу. Європейському об'єднанню лише спільними 

зусиллями вдалося досягти певних результатів лише опісля близько 100 років (з 

моменту початку дій перших феміністок) і, при цьому, успіхи з питань 

гендерної рівності (у тому числі і в політиці) коливаються. 

Проте, простого виділення грошей та часу на питання рівності 

недостатньо, необхідно пропагувати рівність регулярно. Основною метою 

гендерної політики має бути не ухвалення офіційних законів з питання участі 

жінок у політиці, а руйнування стереотипів, існуючих в цій сфері. Тому 

прерогативою в діяльністі держави, в першу чергу, є активна взаємодія зі ЗМІ, 

але й також важливим є постійне прийняття нових законів, їх вдосконалення, 

донесення інформації до суспільства. Багато правлячих структур лише 

створюють видимість діяльності стосовно питань рівності, лише тому що 

видимої користі для держави це не приносить, проте є глибинна користь участі 

жінок в політиці, що було доведено в попередніх розділах.  

Відповідно, для позитивного результату необхідно регулярно та якісно 

займатися питаннями рівноправ'я на протязі досить довгого часу, лише тоді 

можна буде побачити наслідки. В аналітичному дослідженні під назвою 

«Гендерне законодавство: порівняльний аналіз та коментари (Вересень, 2005 

р.)» автори, а саме Руднєва О. М., Голіна В. В., Гуторова Н. О., Христова Г. О., 
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Вовк Д. О. перераховують закони та різні правові акти, які стосуються 

гендерної проблематики (на прикладі різних країн), а також державні і цивільні 

дії, які були зроблені з метою реалізації цих законів. Можна провести паралелі 

між кількістю законів і спробами їх реалізації та успішністю країни в плані 

рівноправ'я: Швеція уклала угоду про зарплатну солідарність у 1979 році, 

створила Закон «Про рівність між чоловіками і жінками на роботі» у 1980 році, 

який було замінено Законом «Про рівні можливості» у 1992 році. Крім того в 

Швеції було створено систему, яка допомогала збільшувати кількість жінок - 

вчителів. Також, що б не виділяти лише жінок, було сформовано систему, яка 

надавала право усім батькам, які працюють, наглядати за дітьми у віці від 1 до 6 

років (раніше ж це була прерогатива матері). [57].  

Також в дослідженні «Гендерне законодавство» зазначено, що у 

Норвегії також законодавство формувалося (стосовно гендерної складової) ще 

починаючи з 1970-х років. У 1979 році був укладений Закон  «Про гендерну 

рівність», який сьогодні містить у статтях 3 та 4 положення щодо 

антидискримінаційних дій, та у статті 5 розглядаються положення щодо ріної 

оплати праці. Потрібно відмітити, що цей закон затверджує можливість різного 

відношення до жінки і чоловіка, якщо це не ущемлятиме їх права або не 

розглядатиметься як дискримінаційна дія. Крім того, в цьому законі є стаття 21, 

яка присвячена проблематиці представництва жінок в органах державної влади. 

Згідно з цією статтею, в Норвегії існує квотна система: 40% представників 

кожної статі повинно знаходитися у державних органах [там само].  

Потрібно відмітити, що Скандинавські країни є найбільш зразковим 

показником того, що впровадження законів по рівноправ'ю, при коректному їх 

використанні і правильному розповсюджені інформації про них серед 

населення, є ефективним методом боротьби з дискримінацією, на який просто 

потрібно витрачати певну кількість часу та зусиль.  

Також досить непоганих результатів досягла Великобританія, яка, за 

своїм менталітетом та громадськими цінностями є досить консервативною 

країною, проте, після прийняття ряду законодавчих актів, населення 
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переглянуло деякі консервативні засади та стало більш толеранто ставитися до 

пригнічених шарів суспільства. У тому ж аналітичному дослідженні під назвою 

«Гендерне законодавство: порівняльний аналіз та коментари (Вересень, 2005 

р.)» вказані нормативно-правові акти, прийняті та офіційно закріплені на 

державному рівні Британським урядом:  У Великобританії існує Закон «Про 

рівноправність оплати праці» (1970 рік), завдяки якому пригноблена сторона 

може подати на працедавця до суду, якщо вважатиме, що за одну й ту саму 

роботу колега (іншої статі) отримує більшу зарплату, та визначить цю ситуацію 

несправедливою. При цьому пригнобленою стороною можуть бути як чоловіки, 

так і жінки. Існує Закон «Про гендерну дискримінацію (на виборах)», завдяки 

якому політичні партії можуть встановлювати, наприклад, гендерні квоти і, 

таким чином, зменшувати рівень дискримінації усередині партії (що є досить 

ефективним методом збільшення свого рейтингу серед виборців, оскільки 

обговорення теми гендерної проблематики є досить популярним). Також у 

Великобританії існують тенденції урівноваження прав чоловіків в порівнянні з 

жінками. Наприклад, раніше пенсійний вік складав для чоловіків - 65 років, для 

жінок - 60 років. Для жінок планується до 2020 року підвищити пенсійний вік 

до 65 років [там само].  

Існують європейські країни, в яких ситуація гірша, ніж у 

Великобританії, але на це є ряд своїх причин. Наприклад, в Німеччині 

законодавчи органи стали піклуватися про урівноваження прав чоловіків та 

жінок дещо пізніше, ніж це сталося в Скандинавських країнах. У аналітичному 

дослідженні «Гендерне законодавство: порівняльний аналіз та коментари 

(Вересень, 2005 р.)» вказано, що Федеральний закон «Про підтримку жінок» 

був ухвалений тільки у 1994 році, його замінив Федеральний закон «Про рівні 

можливості жінок і чоловіків», який був прийнятий у 2001 році (цей закон 

примушує різні організації надати можливість людям з неповною зайнятістю, 

які мають сімейні зобов'язання, повертатися до повної зайнятості, тут йдеться 

про молодих матерів; також цей закон дає перевагу жінкам (при влаштуванні на 

роботу) в тих сферах, в яких жінки мало представлені, звичайно, якщо вони 
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мають досить високий рівень кваліфікації та досвід  роботи). Закон «Про 

рівність», який примушує працедавців в якості компенсації виплачувати певну 

грошову суму при нерівноцінному ставленні до працівників різної статі, був 

прийнятий в 1998 році. Ситуація з Польщею гірша, ніж з Німеччиною, оскільки 

в Польському законодавстві немає дієвої комплексної стратегії досягнення 

гендерної рівності, також немає антидискримінаційної системи у сфері оплати 

праці, немає конкретних програм по забезпеченню гендерної рівності. Існують 

окремі закони, які не систематизовані та їх не дотримуються, тому, в 

сукупності, вони не приносять користі [там само]. 

Таким чином, можна відмітити, що для того, щоб досягти успіхів в 

антидискримінаційній гендерній політиці треба активне втручання держави в ті 

сфери, де спостерігається дискримінація (це, в першу чергу, політична та 

професійна сфери), потрібно регулярно ухвалювати нові закони і 

удосконалювати їх, взаємодіяти зі ЗМІ і, відповідно, руйнувати існуючі 

гендерні стереотипи тощо. На усі перераховані заходи потрібні грошові кошти 

та часовий ресурс. 

Можна подивитися на представництво жінок в парламентах різних 

країн на момент вересня 2015 року. Дані у своїй роботі наводить  український 

соціолог Тамара Марценюк Отже, представництво жінок в національних 

парламентах на момент вересня 2015 року: Фінляндія - 43%; Швеція - 44%; 

Іспанія - 41% - єдині країни, в яких рівень представництва жінок в 

національному парламенті перевищує 40%: Німеччина, - 37%; Нідерланди - 

37%; Португалія - 31%; Австрія - 31%; Італія - 31%; Словенія - 37% - Бельгія - 

39%; Данія - 38% - країни, в яких рівень представництва жінок в національному 

парламенті перевищує 30%. В інших країнах, які входять до ЄС, ситуація гірша. 

Наприклад: Польща - 20%; Латвія - 18%; Словаччина - 19%; Чехія - 19%; 

Ірландія - 16%; Румунія - 14% [40, С. 20]. 

Також в роботі Тамари Марценюк було наведено результати 

соціологічного дослідження, в якому вивчалося ставлення людей тієї або іншої 

європейської країни до введення обов`язкових гендерних квот при виборах до 
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парламенту, до участі жінок в політичному житті суспільства, до можливості 

жінці досягти успіхів в політичній сфері. Це дослідження було проведене в 

2012 році і показало наступні результати: у респондентів з різних країн 

Європейського Союзу запитали їх думку щодо рівня поширеності 

дискримінації за ознакою статі: 31% респондентів вважають рівень 

поширенності гендерної дискримінації досить високим (у 2009 році 

аналогічний варіант відповіді обрали 22% респондентів), що говорить про 

підвищення занепокоєння європейського суспільства стосовно цього питання. 

Різниця спостерігалася між чоловіками і жінками у відповідях на питання про 

гендерну дискримінацію: 34% жінок та 29% чоловіків заявили, що 

дискримінація за ознакою статі широко поширена в їх суспільстві. Стосовно 

питань підтримки гендерного квотування, були отримані дані по європейських 

країнах: найсильнішу підтримку ідей гендерного квотування від людей 

отримали: Швеція (66% шведів підтримують ідею гендерних квот), Данія 

(53%), Іспанія (51%), Нідерланди (50%), Фінляндія (50%); найменшу підтримку 

суспільства з питань гендерного квотування отримали: Угорщина (23%), 

Словаччина (25%) і Польща (32%) [там само, С. 25]. 

Вказані результати були досягнуті завдяки важкій багаторічній праці, 

постійній роботі із законодавством та населенням. Український історик Олег 

Марцеляк перераховує досить багато позитивних дій, зроблених різними 

країнами з метою досягнення рівноправ'я в державі, серед них: лейбористська 

партія Великобританії сформувала спеціальні жіночі списки для видібраних 

кандидатів (1997 рік), Швеція ввела гендерні квоти - 50% кандидатів в списках 

партій повинні бути жінкі (1987 рік), квоти для жінок в парламенті Норвегії 

було введено у 1976 році, в Данії квоти було введено у 1977, в Ірландії квоти 

було введено у 1991, в Австрія - в 1985. У деяких країнах існують санкції за 

недотримання гендерного балансу. У Греції списки кандидатів на вибори, в 

яких менше 30% жінок не реєструються.  У Фінляндії існує Закон «Про рівність 

жінок і чоловіків» 1987 року, який встановлює квоту для обох статей не менше, 

ніж 40%. В Італії партіям, які включають жінок у свої списки, надається 
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державна фінансова допомога. У Бельгії  з 1999 року в списках має бути більше 

30% чоловіків і більше 30% жінок, а з 2002 року представники однієї статі не 

можуть займати три перші позиції в списку. У Франції з 2000 року введено 

паритетне законодавство. При порушенні закону вводяться фінансові санкції у 

вигляді зменшення державного фінансування [39, С. 93-94].    

Відповідно, гендерна політика (і, зокрема, система гендерного 

квотування) не лише працює та дає позитивні результати, збільшуючи число 

жінок в національних парламентах, але і також впливає на громадську думку. В 

країнах, з якісно працюючою антидискримінаційною системою випадків 

дискримінації значно менше і думка людей ліберальніша, ніж в інших країнах, 

в яких менше уваги приділяється цьому питанню. 

В Україні також є ряд офіційних нормативно-правових актів, в яких 

прописані правила та норми антидискримінаційної політики, у тому числі і 

наявність гендерних квот. Так, наприклад, в Законі України «Про політичні 

партії України», який був прийнятий в 2001 році, в статті 8 «Статут політичної 

партії» сказано, що розмір квот, який визначає мінімальний рівень 

представництва жінок і чоловіків в списку кандидатів на виборчі посади 

повинен складати не менше 30% від загальної чисельності кандидатів у 

виборчому списку [6]. Крім того існує Закон України «Про забезпечення рівних 

прав і можливостей жінок і чоловіків», який був прийнятий в 2005 році. У 

статті 3 вказаного закону прописуються основні завдання державної політики 

щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, серед яких: 

досягнення гендерної рівності, недопущення дискримінації за ознакою статі, 

використання позитивних дій, забезпечення гендерної рівності в ухваленні 

важливих цивільних рішень, забезпечення гендерної рівності в професійній та 

сімейній сферах, підтримка сім'ї, виховання населення України з питань 

гендерної рівністі і пропаганда антидискримінаційної культури, захист 

суспільства від інформації, спрямованої на гендерну дискримінацію [3]. Також 

в статті 15 Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок 

і чоловіків» вказується наступне: «Рівні виборчі  права та   можливості   жінок   
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і   чоловіків забезпечуються законодавством України. Політичні партії,  виборчі 

блоки під час висунення кандидатів у народні депутати України у  

багатомандатному  загальнодержавному виборчому  окрузі  передбачають 

представництво жінок і чоловіків у відповідних виборчих списках. Контроль за 

цією вимогою здіснюють виборчи комісії» [там само], що говорить не лише про 

те, що норми гендерної політики прописані в законодавстві, але також 

прописана наявність та дія виконавчого і контролюючого механізму. Також 

статтю по протидії дискримінації на основі статі можна знайти і в Конституції 

України (стаття №24). У цій статті сказано, що усі громадяни мають рівні права 

і свободи, а також вони усі рівні перед законом. І далі уточнюється, що усі 

громадяни мають свої права і обов'язки незалежно від раси, статі, кольору 

шкіри, соціального статусу, релігійних і політичних переконань тощо, жодна 

людина не повинна мати привілеї перед іншою за перерахованими ознаками, 

підвищення одного громадянина та приниження іншого вважатиметься актом 

дискримінації [1]. 

Можна сказати, що основні елементи боротьби з дискримінацією 

прописані в Українському законодавстві. Проте, у зв'язку з тим, що робота по 

антидискримінаційній політиці почалася відносно нещодавно (Закон України 

«Про політичні партії України» був ухвалений в 2001 році, Закон України «Про 

забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» був ухвалений в 

2005 році), а також у зв'язку з недосконалою системою контролю за 

виконанням законів, відсутностю системної роботи зі ЗМІ, недостатньо 

ефективним проведенням виховних робіт та інших дій, спрямованих на 

досягнення рівноправ'я в суспільстві, Україна займає невисокі місця в різних 

рейтингах за гендерним рівноправ'ям. Статистичні дані наводить український 

соціолог Вілкова Татяна Юріївна. Вона пише, що Україна не відповідає 

міжнародним антидискримінаційним нормам. Так, наприклад, за світовим 

рейтингом рівності статей, який публікується щороку, на момент 2013 року 

Україна займала 64 місце серед 136 країн світу (проте таким чином трохи 

поліпшила свій індекс - 0.694 в 2013 році в порівнянні з 0.689 в 2012 році). 



 87 

Також можна відмітити, що поряд з Україною за світовим рейтингом рівності 

статей знаходяться: Киргизія (63 місце), Бразилія (62 місце), Таїланд (65 місце) 

і Танзанія (66 місце). Крім того Україна, згідно із статистикою Світового банку 

на момент 2013 року займала 151 місце у світі за кількостю жінок в парламенті 

і це при тому, що у виборчих списках кількість жінок складала 65% від 

загальної кількості кандидатів, що говорить про те, що закони виконуються, але 

люди не наважуються обирати жінок на політично важливі пости [20].      

Необхідно відмітити, що боротьба з гендерною дискримінацією 

триває. Нині також ухвалюються закони, пишуться статті, орієнтовані на 

досягнення рівноправ`я, як на загальноєвропейському рівні, так і на 

національному рівні, кожною окремо взятою країною. Наприклад, Тамара 

Марценюк перераховує ті міжнародно-правові акти по встановленню 

гендерного рівноправ'я, прийняті на міжнаціональному рівні, доводячи, що 

ведеться активна боротьба з консервативними громадськими ярликами та 

стереотипами. Тамара Марценюк пише, що ідея рівних прав і можливостей 

уперше була представлена перед суспільством в далекому 1957 році, вона була 

зафіксована в Римських договорах, а саме в статті 119, в якій було сказано, що 

чоловіки і жінки повинні отримувати рівну грошову винагороду за одну і ту ж 

роботу, тобто йшлося про рівну оплату праці. Далі, опісля більше 30 років, у 

1992 році Маастрихтськом договорі в статті 2 говориться про цінності, які 

повинні грунтуватися на терпимості, справедливості, плюралізмі, 

недискримінації та рівність жінок і чоловіків, а в статті 3 йде мова про те, що 

ЄС повинні боротися з соціальною маргіналізацією і дискримінацією. Також в 

Амстердамському договорі 1997 року прописуються ідеї рівності чоловіків і 

жінок, а саме в статті 118 йде мова про рівноцінні можливості професійного 

становлення, а в статті 119 - про рівну оплату праці. Крім того, в Хартії 

основних прав ЄС 2000-го року  в статті 21 вказується заборона дискримінації 

на основі певних ознак (серед яких є і гендерна ознака). А стаття 23 цього 

документу присвячена рівності чоловіків і жінок [40 С. 8-9].  
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А далі Тамара Марценюк приділяє увагу якраз більш сучасним 

документам, щоб вказати, що сьогодні також ведеться активна робота по 

досягненню рівності статей. Вона перераховує наступні документи: 

Лісабонський договір був укладений в 2007 рік, статті 1 і 2 цього договору 

присвячені боротьбі з дискримінацією за ознакою статі, в статті 5 йде мова про 

боротьбу з торгівлею людьми, у тому числі жінками і дітьми, а статті 63 і 69 

присвячені проблемам сімейного насильства. У версіях Договору про 

Європейський Союз і Договору про функціонування Європейського Союзу 

2010 року в статті 2 вказані основні цінності, на яких має бути побудоване 

суспільство, серед них: рівність, демократія, толерантність, недискримінація, 

плюралізм, свобода, солідарність, правосуддя, рівність чоловіків і жінок тощо. 

У статті 3 йде мова про те, що Європейський Союз повинен боротися з 

дискримінацією, підтримувати соціальну справедливість і рівність чоловіків і 

жінок [там само, С. 9]. 

Також Тамара Марценюк пише, що для того, щоб аналізувати стан 

громадської думки відносно питань дискримінації за ознакою статі, в 2010 році 

(тобто відносно нещодавно, що говорить про те, що робота над цією 

проблематикою проводиться і в наші дні) почалася розробка індексу гендерної 

рівності. Розробка цього індексу було завершено в червні 2013 року на 

конференції у Брюсселі. Цей індекс через проведення соціологічних опитувань 

і аналіз інформації по різних країнах дає можливість порівнювати рівевень 

рівноправ`я країн за шістьма показниками: робота, гроші, знання, час, влада, 

здоров'я. Значення індексу коливається від 1 (повне нерівноправ`я) до 100 

(повне рівноправ`я). В цілому індекс ЄС по рівноправ`ю дорівнює 54 (тобто 

гендерна рівність забезпечена тільки в середньому). Краща ситуація в ЄС щодо 

гендерної рівності із здоров'ям жінок і чоловіків, а гірша -   із політичними 

можливостями [там само, С. 17]. 

Відповідно, робота по досягненню рівності, як однієї із засадничих 

цінностей демократичної держави ведеться як на міжнародному рівні, через 

нормативно-правові акти, які приймаються на Конференціях, присвячених темі 
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рівності чоловіків і жінок і через проведення соціологічних та інших 

досліджень, що допомагають зрозуміти настрої в суспільстві відносно цієї 

проблематики, так і на національному рівні, в конкретних країнах, шляхом 

впровадження законів по рівноправ'ю статей, їх коригування і вдосконалення, а 

також шляхом розробки механізмів контролю за дотриманням законів і впливу 

на громадську думку. 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

Шляхом вивчення історії прийняття різних документів по питанням 

дискримінації за ознакою статі і досягнення рівності чоловіків і жінок, 

вивчення історії по різним конкретним країнам та міжнародного досвіду в 

цілому можна зробити висновок, що відносно однієї з головних ознак 

демократичності держави, а саме рівність і взаємоповага, ведеться активна 

робота вже більше, ніж упродовж 60-ти років. За цей час було розглянуто і 

прийнято велику кількість документів: законів і нормативно-правових актів, 

були розроблені механізми контролю за їх дотриманням, вироблена система 

взаємодії зі ЗМІ, як з одним з головних методів впливу на громадську думку і, 

відповідно, руйнування ярликів та стереотипів. За цей час проводилася велика 

кількість соціологічних опитувань, було здійснено багато проб і помилок і 

вироблені відносно дієві методи врегулювання питань дискримінації, 

досягнення гендерного рівноправ'я та становлення вільної і рівної правової 

держави. Проте, ці методи ще вимагають коригування (про що свідчить індекс 

рівноправ'я, який показав тільки близько 50%-кове досягнення рівноправ'я 

загалом по Європі), також потрібний час для руйнування гендерних 

стереотипів, які все ще сильні у будь-якому європейському суспільстві, про що 

говорять результати приведених в цьому розділі соціологічних досліджень. 

Проте, в порівнянні із станом на момент середини минулого століття, сьогодні 

були досягнуті значні результати, особливо якщо розглядати Скандинавські 

країни, в яких представництво жінок в парламенті складає більше 40%.  

В Україні ситуація дещо гірша, ніж, наприклад, в Швеції і Фінляндії, 

проте, необхідно пам'ятати, що українська держава стала на шлях демократії 



 90 

близько 20 років тому, що є украй малим терміном для становлення міцної 

незалежною державності в країні (Швеція формувала високий рівень 

соціальності і рівне відношення до людей упродовж півстоліття, навіть більше), 

тому Україні потрібен час для досягнення рівноправ'я (яке буде можливе тільки 

при регулярній якісній роботі із законодавством та зі ЗМІ). 

Важливим елементом є те, що спостерігається позитивна тенденція у 

світі відносно недискримінації, досвід якого можна переймати і реалізовувати в 

нашій країні, що може стати шляхом формування високосоціальної, 

рівноправної і справедливої держави, що, у свою чергу, відповідатиме 

міжнародним стандартам та відповідатиме вимогам етичного громадського 

кодексу. 
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РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

Якість опрацювання законодавства і формування механізму контролю 

за дотриманням законів відносно проблематики дискримінації за ознакою статі 

безпосередньо взаємозв'язана з підвищенням показника гендерної рівності в 

політичній сфері. В даному розділі проводиться аналіз регулювання на 

законодавчому рівні забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків з метою встановлення в професійній, зокрема в політичній, сфері 

гендерного рівноправ'я.  

Держава, шляхом ухвалення нових законів та їх впровадження, має 

можливість безпосередньо впливати на гендерні взаємовідносини, регулюючи і 

контролюючи їх. Відповідно, чим більше буде пропрацьоване законодавство 

відносно гендерної проблематики, тим більше буде можливостей для 

самореалізації у будь-якій професійній сфері, у тому числі і політичній сфері, 

для представників будь-якої статі. 

 

4.1. Недоліки та суперечності українського законодавства щодо 

забезпечення гендерної рівності 

 

У зв'язку із загальною глобалізацією по усій європейській частині 

світу відбувається взаємопроникнення цінностей, які, в першу чергу, 

орієнтовані на становлення в суспільстві свободи і рівноправ'я. Однією з основ 

демократичності держави є подолання дискримінації за ознакою статі і рішення 

гендерних проблем, тому ті країни, які прагнуть підтримувати загальносвітову 

думку про себе, як про правові демократичні держави, регулярно приймають та 

удосконалюють закони по гендерному рівноправ'ю. 

Згідно зі статтею № 24 основного закону української держави, а саме 

Конституції України, усі громадяни мають рівні права і свободи та усі вони 

рівні перед законом [1]. Таким чином, в Конституції України прописані основи 
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антидискримінаційних норм, а саме що усі громадяни, не залежно від кольору 

шкіри, релігії, національності або статі мають рівні права і обов'язки. 

Головним законом по регулюванню антидискримінаційних норм і 

стандартів є Закон України «Про забезпечення рівних можливостей жінок і 

чоловіків». В цьому законі, в статті 1, даються визначення основних понять з 

гендерної проблематики: рівні права жінок і чоловіків визначаються як 

відсутність дискримінаційних дій, а саме обмежень або навпаки привілеїв за 

ознакою статі. Рівні можливості жінок і чоловіків визначаються як рівні умови 

для реалізації особою свої прав. Дискримінація за ознакою статі визначається 

як діяльність, або бездіяльність, які виражають будь-яке розрізнення за ознакою 

статі та наслідком яких є надання нерівних прав і привілеїв [3].    

У зв'язку з тим, що тема магістерської дисертації безпосередньо 

корелює з поняттям охорони праці, оскільки в дисертації розглядаються 

можливості побудови жінками кар'єри в політичній сфері, відповідно необхідно 

торкнутися основних законодавчих аспектів  охорони праці через призму 

гендерної проблематики. Відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону 

праці» охорона праці визначається як правові, соціально-економічні, 

організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні та профілактичні засоби, 

орієнтовані на збереження здорового самопочуття і високої працездатності 

людини під час виконання професійних обов'язків. [5]. 

Є ряд законів і нормативно-правових актів, які мають статті, 

спрямовані на становлення рівноправ'я в професійному середовищі. У Кодексі 

законів про працю України, в статті 2, вказана заборона на будь-який вид 

дискримінації у сфері праці. Заборонено давати привілеї або навпаки, 

принижувати одних співробітників по відношенню до інших за рядом ознак, 

серед яких: раса, здоров'я, інвалідність, колір шкіри, релігія, політичні 

переконання, стать і тощо [2].  Таким чином, в основному документі України, 

де прописано норми і стандарти взаємодій при професійних стосунках вказано, 

що утиск прав і можливостей для їх реалізації, несправедливе та необ'єктивне 
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ставлення, порушення принципу рівності за ознакою статі (та за рядом інших 

ознак) заборонене, що є регулюванням дій працедавця на користь рівноправ'я. 

Крім того, в статті 22 Закону України «Про оплату праці» вказана 

заборона знижувати розмір оплати праці у зв'язку з релігійними і політичними 

переконаннями, расою, кольором шкіри, національною приналежностю, мовою, 

статю тощо [4], що також відповідає поняттям про гендерне рівноправ'я. 

Необхідно відмітити, що в сучасному фемінізованному товаристві 

жінки, з метою досягти повного та тотального рівноправ'я, пропагують 

абсолютну рівність у будь-якій сфері. В їх агітації, в словах про рівність і 

свободу існують значні перегини. У зв'язку з різними природними даними, 

жінка фізично не в силах виконувати деякі види робіт, таким чином, виключно 

з природних міркувань жінка не може будувати кар'єру в будь-якій професійній 

сфері. Ці обмеження також прописуються законодавством України. У статті 10 

Закону України «Про охорону праці» сказано, що забороняється 

використовувати жіночу працю на важких роботах, а також на роботах з 

шкідливими і небезпечними умовами праці, на підземних роботах (якщо це не 

проходження практики або керівні пости, а пов'язано з виконанням важких 

фізичних робіт), роботах з переміщенням важких речей (а саме речей, маса яких 

перевищує  встановлені граничні норми) [5]. 

Допустимі вагові норми переміщення важких речей жінками вказані в 

Наказі Міністерства Охорони Здоров'я України «Про затвердження Граничних 

норм підіймання і переміщення важких речей жінками»: предмети вагою в 10  

кг. можна піднімати і переміщати жінкам не більше 2-х раз на годину, предмети 

вагою в 7 кг. та менше можна піднімати і переміщати жінкам постійно 

упродовж робочої зміни [9]. 

Також дії, які не вважаються дискримінацією по відношенню як до 

жінок, так і до чоловіків  прописані в статті 6 Закону України «Про 

забезпечення рівних можливостей чоловіків і жінок». У статті 6 цього закону 

вказано, що дискримінацією не вважається спеціальний захист жінок під час 

вагітності, військова служба для чоловіків, різниця в пенсійному віці між 
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жінками і чоловіками, особливі вимоги по охороні праці жінок і чоловіків, які 

пов'язані як з медичними показниками, так і з охороною їх репродуктивного 

здоров'я і позитивні дії [3]. 

Таким чином, незважаючи на прагнення феміністок досягти 

повноцінної рівності, воно неможливе в силу природних причин, тому якщо в 

певних професіях, наприклад в політичній сфері, паритет, або частковий 

паритет потрібний, оскільки він призведе до більш стабільного функціонування 

соціальної системи, то існує ряд професій, в яких підпорядкування 

антидискримінаційним нормам є антизаконним. 

Отже, виходячи з вказаних законодавчих та нормативно-правових 

актів можна зробити висновок, що українське законодавство пропрацювало 

чіткі антидискримінаційні норми і правила, розробило концепцію становлення 

в державі гендерного рівноправ'я, сформувало принципи слідування 

антидискримінаційним нормам та сконструювало систему покарання при 

порушенні відповідних законів. Проте, виходячи з вказаних у третьому розділі 

даних по представництву жінок в парламенті України, які є досить низькими в 

порівнянні з показниками деяких європейських країн, можна зробити висновок, 

що при якісному опрацюванні законодавства, система реалізації норм, 

прописаних в законах, а також механізм контролю за дотриманням законів 

працюють недостатньо ефективно та вимагають доопрацювання і коригування 

їх функціонування.     

     

4.2. Механізм контролю за дотриманням законодавства з питань 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в політичній 

сфері Україні. 

 

Для ліквідації явищ дискримінації за ознакою статі необхідно не лише 

регулярно проводити гендерну політику і ухвалювати нові закони, але також і 

сформувати механізм, що регулює систему підпорядкування законам і визначає 

порушення законів, також розробити систему покарань за їх порушення. 
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У Законодавстві України прописані основні елементи механізму 

контролю за підпорядкуванням законам і визначенням випадків їх порушення. 

Відносно трудової сфери, згідно із статтею 186 Кодексу законів про працю 

України державний контроль за підпорядкуванням законодавству здійснює 

центральний орган виконавчої влади. Контроль здійснюється на підприємствах, 

організаціях і установах. Також існує громадянський контроль, який 

здійснюють цивільні співтовариства і об'єднання [2]. 

Відповідно, в законодавстві України також прописаний механізм 

регулювання питань гендерної проблематики в трудовій сфері, а саме питання 

дискримінації за ознакою статі в різних організація, яка виражається в 

нерівномірному розподілі зарплати; наданні привілеїв одним працівникам 

відносно інших, що є наслідком суб'єктивного ставлення і розглядається як 

ознака дискримінації; в нерівномірному розподілі трудових обов'язків; наданні 

роботи, невідповідної санітарно-гігієнічним нормам і встановленим медичним 

рамкам тощо. 

У Законі України «Про забезпечення рівних можливостей жінок і 

чоловіків» в статті 7 вказані органи, підприємства і організації, які наділені 

повноваженнями здійснювати контроль у сфері рівних прав і можливостей 

чоловіків і жінок, серед них: «Верховна Рада України, Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини, Кабінет міністрів України, спеціально 

уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення 

рівних прав та можливостей чоловіків і жінок, орган виконавчої влади і орган 

місцевого самоврядування, уповноважений з питання забезпечення рівних прав 

і можливостей чоловіків і жінок, цивільні об'єднання» [3]. 

У цьому законі вказано, що одним з уповноважених органів контролю 

з питань прав та можливостей чоловіків і жінок є Кабінет міністрів України. Це 

твердження доповнюється Указом Президента України «Про вдосконалення 

роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», в якому сказано, що міністри 

повинні передати свої обов'язки відносно забезпечення рівних прав і 
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можливостей чоловіків і жінок своїм заступникам. Заступники, яким 

передаються обов'язки відносно забезпечення рівності в тієї або іншої сфери 

повинні надати можливість чоловікам і жінкам реалізувати свої можливості в 

рівній мірі [7]. 

Механізм контролю за забезпеченням рівних прав та можливостей 

чоловіків і жінок конкретно в політичній сфері прописаний в статтях 15 та 16 

Закону України «Про забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків». В 

статті 15 вказано, що політичні партії, виборчі блоки та інші політичні 

організації зобов'язані дотримуватися рівномірного представництва жінок і 

чоловіків у відповідних виборчих списках, контроль за цією вимогою здійснює 

виборча комісія [3], а в статті 16 сказано, що прийняття в органи місцевого 

самоврядування здійснюється з урахуванням дотримання встановленого 

законом рівня представництва жінок і чоловіків. Дискримінація за гендерною 

ознакою заборонена [там само]. 

Також, в Законі України «Про забезпечення рівних можливостей жінок 

і чоловіків» вказані основні заходи кримінальної відповідальності за порушення 

закону і прояви дискримінації за ознакою статі в професійному середовищі. У 

статті 22 сказано, що особа, яка вважає, що по відношенню до неї була задіяна 

гендерна дискримінація, має право звернутися зі скаргою в державні органи або 

відправити повідомлення про порушення закону рівності чоловіків і жінок в 

Комітет ООН. У статті 23 сказано, що особам, по відношенню до яких було 

встановлено дискримінаційне ставлення, положено відшкодування 

матеріальних витрат та моральної шкоди. У статті 24 сказано, що ті особи, які 

були запідозрені в гендерній дискримінації і, отже, порушели закон, несуть 

цивільну, адміністративну і кримінальну відповідальність [там само]. 

Таким чином в законодавстві України прописані, чітко визначені та 

офіційно оформлені основні принципи гендерної політики і вказані відповідні 

покарання при порушенні законів про рівність прав та можливостей чоловіків і 

жінок. Із сказаного вище можна визначити, що постраждала сторона за 

гендерною ознакою, має можливість повідомити уповноваженому органу 
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безпосередньо про порушення, проте існує і механізм контролю, а саме 

організація по проведенню гендерно-правової експертизи, метою якої є 

перевірка дотримання законів і повідомлення уповноваженим органам про 

порушення. У статті 1 Закону України «Про забезпечення рівних можливостей 

жінок і чоловіків» гендерно-правова експертиза визначається як аналіз чинного 

законодавства з метою формування висновків відносно відповідності принципу 

забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок. У статті 4 цього ж 

закону вказано, що під час проведення гендерно-правової експертизи при 

виявленні порушення пишеться експертний висновок, який є заключенням про 

відповідність чинного законодавства міжнародним антидискримінаційним 

нормам [там само].  

Згідно Постанові Кабінету Міністрів України «Про проведення 

гендерно-правової експертизи» експертиза проводиться Міністерством 

Юстицій і є складовою частиною правової експертизи [8]. Таким чином, 

методика гендерно-правової експертизації була сформована для виявлення 

неточності, розбіжності та суперечки в чинному законодавстві з метою 

покращити його. 

Для визначення тенденцій по розвитку антидискримінаційної системи 

можна визначити гендерні елементи існуючих на даний момент проектів 

нормативно-правових актів. Одним з основних проектів є Трудовий Кодекс 

України. У проекті Трудового Кодексу України в статті 2 вказані основні 

принципи антидискримінаційної політики, серед яких рівність (у тому числі і 

гендерна) прав та можливостей працівників і заборона дискримінації за 

перерахованими в проекті ознаками, серед яких вказана і гендерна ознака. У 

статті 3 розглядається система недопущення дискримінації у сфері праці, а 

також перераховуються ознаки, відносно яких можна застосувати поняття 

дискримінації. Крім того сказано, що дискримінацією не вважається обмеження 

прав та можливостей і надання переваг працівникам залежно від певних видів 

робіт  [10]. 
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Отже, механізми контролю за дотриманням законів пропрацьовані 

досить ретельно, таким чином, відповідно до законів, особа, що порушувала 

офіційно встановлені норми відносно антидискримінаційної політики 

зобов'язана буде понести відповідне покарання, цивільного адміністративного 

або кримінального характеру. Про наявність порушень може повідомити сама 

постраждала особа, шляхом звернення до уповноваженого органу або надіслати 

повідомлення в Комітет ООН. Також існує спеціальний, уповноважений з 

питань гендерної дискримінації, орган, що проводить гендерно-правову 

експертизу, тобто аналізування чинного законодавства для встановлення 

суперечок та розбіжностей в ньому з метою їх ліквідації. Таким чином, 

головними причинами наявності невисокого показника гендерного рівноправ'я 

зокрема в політичній сфері можна назвати стереотипізованість суспільства та 

неефективність роботи самого механізму, що регулює питання дискримінації за 

ознакою статі на місцях. 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

В цьому розділі були розглянуті основні напрями державної 

антидискримінаційної політики. Було встановлено, що в законодавстві України 

досить якісно пропрацьовані елементи гендерної тематики, існує ряд законів і 

нормативно-правових актів по ліквідації явищ дискримінації для представників 

обох статей в професійній сфері, також в законодавстві української держави 

розроблена система встановлення акту порушення закону по гендерному 

рівноправ'ю і подальший ряд покараннь, відповідних до порушення. У розділі 

також перераховані органи, уповноважені з питань рівних прав і можливостей 

чоловіків і жінок, одним з основних завдань яких є фіксація акту порушення і 

подальші негайні дії у відшкодуванні завданого збитку постраждалій стороні, а 

також регулювання каральних заходів, що відповідають порушенню.  

Для становлення рівних прав і можливостей в суспільстві для обох 

статей, необхідно ухвалювати нові закони і удосконалювати вже наявні, 

сформувати якіснішу систему визначення порушень і встановлення покарань з 
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питаннь гендерної дискримінації, а також активно працювати зі ЗМІ з метою 

руйнування наявних стереотипів. 
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

У даній магістерській дисертації були розглянуті особливості 

формування  та розподілу гендерних ролей в політичній сфері життя 

суспільства, прослідковано історію їх становлення, специфіку гендерної 

політики держави в різні історичні епохи, причини поширення соціально-

психологічних стереотипів у суспільстві. Також було проаналізовано сучасне 

ставлення до гендерних стереотипів і ярликів, визначено рівень 

стереотипізованості населення за гендерною проблематикою шляхом вивчення 

даних соціологічних досліджень щодо можливостей становлення жінки як 

професіонала в політичній сфері та побудови успішної політичної кар’єри, а 

також статистичних даних щодо представництва жінок у владних структурах. 

В роботі було здійснено порівняльний аналіз європейського та 

вітчизняного законодавства щодо забезпечення гендерної рівності та 

запобігання дискримінаційної політики щодо жінок, а саме тих нормативно-

правових актів, в яких йде мова про рівну оплату праці, про гендерне 

квотування і політику позитивної дискримінації. Крім того, розглядалася 

історія ухвалення та вдосконалення цих законів, їх вплив на суспільство, а 

також механізм контролю за їх дотриманням. Завдяки цьому було доведено, що 

за наявності активної антидискримінаційної політики з боку держави, а саме 

постійної та регулярної роботи із законодавством та при прописанні чітких 

вказівок щодо контролю за виконанням законів, ситуація із встановленням 

гендерної рівності буде покращуватись, що є необхідною умовою для 

становлення демократичної та правової держави.  

В даному контексті було розкрито суспільну роль та функції засобів 

масової інформації, а саме формування громадської думки та маніпулювання 

масовою свідомістю. Також розглядалася концепція піару і чорного піару як 

одних з ключових методів ведення конкурентної боротьби під час 
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передвиборної кампанії. Крім того, були вказані основні методи боротьби з 

дискримінаційними стереотипами за ознакою статі.  

У першому розділі магістерської дисертації гендерні ролі розглядалися 

з теоретичної точки зору, як об'єкт наукового аналізу. Вивчалися історія їх 

появи та становлення (шляхом аналізу гендерної ситуації всіх історичних епох), 

основи для розподілу гендерних ролей, причини існування та закріплення 

гендерних стереотипів. Також в першому розділі проаналізована сучасна 

ситуація відносно гендерної проблематики. Було доведено, що проблема 

дискримінації не є чимось новим для суспільства, а має глибокі історичні 

корені (зародилася з появою перших державних утворень). Також доведено, що 

проблема дискримінації грунтується на наявності та стійкому закріпленні у 

масовій свідомості психологічних стереотипів сприйняття, які поширювалися 

за допомогою ЗМІ ще з часів античності для маніпулювання та контролю над 

населенням. Ця проблема існувала і за часів Середньовіччя, коли переважала 

орієнтація суспільства на релігію та закони церкви, які диктували жінці бути 

поступливою та не втручатися в державні справи, що можна зрозуміти 

аналізуючи літературні джерела того часу. Подібна ситуація була притаманна 

навіть епосі Відродження, коли домінували ідеї гуманізму та 

антропоцентризму. Наявність стереотипів в суспільстві була визначена шляхом 

аналізу трактатів філософів і мислителів епохи Античності, Середніх Віків і 

Відродження, які відображали думки переважної більшості населення.  

Ситуація стала змінюватися тільки з розвитком науки і техніки, 

вдосконаленням ЗМІ й появою друку, завдяки якому можна було дістатися до 

найвіддаленіших куточків планети. ЗМІ зіграли, в даному випадку, подвійну 

роль: у зв'язку з тим, що вони є лише методом впливу, вони частково 

поширюють стереотипи, але й частково їх руйнують. Також колосальну роль 

зіграло введення необхідності отримання освіти, яка дала можливість 

навчитися читати та писати, а, відповідно, самостійно думати та міркувати. 

Такий розвиток історії призвів до того, що ближче до кінця XIX століття стали 

з'являтися феміністичні рухи, які боролися за права жінок та можливість 
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їхнього впливу на всі сфери життя суспільства. Таким чином вони несли ідеї 

рівноправ'я і свободи у свідомість людей, що призвело до загальної 

демократизації суспільства.  

Крім того, в даному підрозділі розглядається сучасне ставлення до 

гендерного питання, а саме до можливості самореалізації для жінки в 

професійному відношенні, зокрема в політичній сфері. У зв'язку з цим 

вивчалося питання перешкод, з якими стикається жінка на шляху до кар'єрного 

зростання а саме: материнство, наявність гендерних стереотипів у працедавців 

та в суспільній свідомості загалом, відсутність державної підтримки з питань 

сім'ї та дітей, апріорі більш високий соціальний статус чоловіків в порівнянні з 

жінками, більший попит на чоловіків на ринку праці, стереотипний розподіл 

чисто чоловічих (маскулінних) та жіночих (фемінних) рис характеру, 

консервативність самих жінок, їх невпевненість в собі. Також були 

проаналізовані основні уявлення про роль жінки в суспільстві, серед яких 

найбільш поширеними є: жінка-мати, жінка-подруга, жінка-працівник (вказує 

на необхідність жінці працювати, а не на можливість професійної 

самореалізації), і тільки потім жінка-активістка. Проте, в цьому розділі також 

було доведено, що зміни відбуваються в кращу сторону та ставлення до 

дискримінаційної системи швидко змінюється у бік рівноправ'я статей. 

У другому розділі розглядалися існуючі уявлення про соціальні ролі 

чоловіків і жінок та їх специфіку, а також про можливості їх реалізації в 

політичній сфері. Вивчався європейський досвід, який порівнювався з 

українськими реаліями. Було встановлено, що основним методом впливу на 

громадську думку, яка й формує концепцію соціальних ролей, є ЗМІ. У другому 

підрозділі аналізувалася роль ЗМІ у формуванні та поширенні гендерних 

стереотипів, їх вплив на розподіл гендерних ролей. Було доведено, що ЗМІ 

беруть активну участь в житті будь-якої сучасної людини, а значить мають 

можливість активного впливу на маси людей, нав'язуючи їм певну точку зору. 

Це можливо завдяки досягненням науки і техніки, а саме відкриттю 

друкарського пресу, винаходам телебачення, інтернету і світової павутини, яка 



 103 

дозволяє спілкуватися і передавати інформацію по всьому світу за лічені 

секунди.  

Було визначено, що сьогодні ЗМІ грають подвійну роль. Їх можна 

використовувати як для поширення дискримінаційних стереотипів з метою 

ведення конкурентної боротьби під час передвиборної кампанії, так і задля їх 

руйнування. Також у рамках аналізу впливу ЗМІ на суспільство вивчалася 

реклама та її можливості при формуванні жіночого іміджу та жіночих ролей в 

суспільстві. Так, наприклад, найчастіше в рекламі можна побачити 

демонстрацію образу жінки-матері та жінки-домогосподарки і висміювання 

образу жінки-професіонала та жінки-політика. Крім того, завдяки ЗМІ 

будується образ кандидата на виборні посади. Були наведені приклади 

використання ЗМІ всесвітньо відомими політиками для створення образу-

легенди.  

У третьому підрозділі аналізуються особливості піар-кампаній в 

гендерному вимірі. Було доведено, що піар є невід'ємною частиною виборчої 

кампанії, оскільки він формує думку виборців про кандидата. У зв'язку з цим 

було виділено основні етапи проведення політичної кампанії: моніторинг 

соціально-політичного оточення, планування, практичний етап (перехід до 

безпосередніх дій). Також були проведені паралелі між іміджем політика та 

піар-кампанією, оскільки імідж як такий пов'язаний з самою системою піару. 

Для жінок-політиків імідж грає вирішальну роль, оскільки з урахуванням 

існування стереотипів і скептичним відношенням до можливостей жінок 

взагалі, населення вимогливіше відноситься до наявності досвіду у жінки в 

політичній сфері, до наявності минулих політичних успіхів. Були виділені 

основні завдання, які виконує імідж: позиціонування об'єкту, підвищення 

іміджу, антиреклама (зниження іміджу), формування іміджу та здобуття 

популярності серед населення за рахунок конкурентів, контрреклама. Також 

були вивчені основні елементи іміджу: мистецтво політичної мови, манери, 

жести, міміка, дотримання правил ділового етикету, стиль в одязі. Крім того, в 

цьому підрозділі були описані основні правила формування політичного 
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іміджу. Була розглянута концепція чорного піару, яка активно 

використовується для ведення конкурентної боротьби. Одним з основних його 

методів є, зокрема, поширення гендерних стереотипів, інструментом чого є 

ЗМІ. Були виділені такі види чорного піару: наклеп, фальсифікація, неправдиві 

аналогії, інформаційне засмічення, інформаційний тиск. У цьому розділі було 

доведено, що ЗМІ є одним з самих дієвих методів поширення гендерних 

стереотипів, у тому числі і за допомогою піару та чорного піару, а також їх 

ліквідації. Висновком може служити те, що державі при проведенні гендерної 

політики необхідно контролювати інформацію, що надходить у суспільство, а 

також проводити пропагандистські та виховні заходи за допомогою ЗМІ, що 

мають бути головним інструментом інформатизації суспільства.  

В третьому розділі проводився емпіричний аналіз розподілу гендерних 

ролей в політичній сфері європейських країн та української держави, а також їх 

порівняння. Було наведено основні документи, прийняті у рамках ООН 

відносно гендерної проблематики, також виділені основні закони і нормативно-

правові акти, які були прийняті окремими країнами. Крім того вказувалися 

досягнення європейських країн у відношенні гендерного питання стосовно 

політичної сфери, а саме вказані відсотки представництва жінок на політично 

значимих посадах і в парламенті. Була наведена статистика представництва 

жінок в політиці в минулому столітті порівняно із теперішнім часом, як 

свідчення наближення до гендерної рівності. Також розглядалося 

законодавство України з гендерного питання, проводилося порівняння з 

європейськими країнами. Були зроблені наступні висновки: Україна відносно 

деяких європейських країн, в першу чергу, скандинавських, є закритою країною 

з консервативними цінностями, в якій тільки починають формуватися основи 

демократії і лібералізму. Тому, для досягнення рівноправ'я в суспільстві, 

необхідно упродовж тривалого часу вкладати багато зусилль, постійно 

проводити нові закони, орієнтовані на уникнення дискримінації, регулярно їх 

удосконалювати, проводити профілактичні та виховні роботи, активно 
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взаємодіяти із ЗМІ, встановити механізми контролю за дотриманням законів, 

регулювання розповсюдження інформації в суспільстві тощо.  

У даній магістерській дисертації була здійснена спроба проведення 

комплексного аналізу основних принципів розподілу гендерних ролей і 

особливостей гендеризації політичного життя українського та західного 

суспільств. Для досягнення поставленої мети були визначені завдання, які, 

виходячи з вище сказаного, були вирішені в процесі написання магістерської 

дисертації, а саме було сформульовано та проаналізовано поняття гендерної 

ролі, а також причини виникнення і розподілу гендерних ролей, процес їх 

функціонування, структура гендерної ролі, система розподілення гендерних 

ролей. Були досліджені історичні етапи становлення і формування гендерних 

ролей, таким чином було визначено історичні рамки виникнення гендерної 

ролі, процес зміни системи дискримінаційної політики держав в різні епохи, 

розвиток і трансформація поняття гендерної ролі упродовж усієї історії 

людства. Були виявлені історико-політичні та соціально-психологічні чинники, 

що впливають на розподіл гендерних ролей, у зв'язку з чим було доведено, що 

побудова дискримінаційної політики держави упродовж тривалого історичного 

періоду грунтувалася на поширенні гендерних стереотипів, а сучасна 

антидискримінаційна політика грунтується на їх руйнуванні. Також було 

визначено вплив соціально-психологічних стереотипів на розподіл гендерних 

ролей в політичній сфері і досліджена роль ЗМІ в їх формуванні; у рамках 

цього завдання було доведено, що гендерні стереотипи є основним методом 

конкурентної боротьби при проведенні передвиборних кампаній проти жінок-

політиків, інструментом поширення яких є ЗМІ, як один з самих потужних 

механізмів впливу на думку суспільства і маніпулювання свідомістю людей. 

Були виділені особливості піар-кампаній, вивчено поняття піар-кампанії, 

проведені паралелі з поняттям іміджу і трансльовано на гендерний вимір, також 

було доведено, що проведення чорного піару, який грунтується на поширенні 

стереотипів, є ключовим механізмом руйнування кампанії своїх конкурентів. 

Крім того були визначені відмінності в уявленнях про роль чоловіків і жінок в 
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політичному житті українського та європейського суспільств, в ході чого було 

доведено, що українське суспільство за досягненням принципів рівноправ'я і 

свободи поступається європейському. Був проведений емпіричний аналіз 

особливостей розподілу гендерних ролей в українському політичному просторі, 

який показав недостатній рівень представництва жінок в політичній сфері 

українського суспільства, що є наслідком високої гендерної стереотипизациії, 

були визначені основні рекомендації відносно цього питання, основним з яких є 

запозичення європейського досвіду по встановленню рівноправ'я. 
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