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ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ 
СТЕРЕОТИПІВ НА 

РЕАЛІЗАЦІЮ ГЕНДЕРНОЇ 
ПОЛІТИКИ В 
СУЧАСНОМУ 
УКРАЇНСЬКОМУ 
СОЦІУМІ 



Актуальність 
роботи: 

Подолання гендерних 
стереотипів, 

створення нових 
форм і 

загальнолюдських 
стандартів для жінок і 
чоловіків, гендерної 
культури нового 

зразка. 



Мета роботи: 
Розгляд гендерного 
стереотипу як 

соціокультурного явища, 
визначення його 
функціональних 
характеристик та 
специфіки прояву 
гендерних відносин у 
сучасному українському 

суспільстві. 
 



!  Стать  – визначає  є  людина  
чоловіком  чи  жінкою .  Вона  
зумовлена  структурою  генів  і  є  
поняттям  біологічним .  

!  Гендер  – поняття  культурне  і  
соціальне .  Визначає  риси  
характеру  та  особливості  
поведінки ,  які  вважають  
характерними  для  чоловіків  і  
жінок  у  певному  суспільстві  
(наприклад ,  жінкам  приписують  
такі  риси  характеру,  як  
турботливість ,  поступливість ,  
емоційність ,  а  чоловікам  – 
лідерство ,  стриманість).  

! Гендер  -  соціальний  розподіл ,  
який  часто  базується  на  
статевих  відмінностях ,  але  не  
обов 'язково  збігається  з  ними .   

СТАТЬ І ГЕНДЕР 



! сприйняття, оцінка 
людиною статі та 
поширення на неї 
характеристик статевої 
групи шляхом 
застосування загальних 
характеристик і щодо 
чоловіків, і щодо жінок, 
без достатнього 
врахування можливих 
відмінностей між ними. 

   

ГЕНДЕРНИЙ СТЕРЕОТИП 



! Вони являють собою 
культурно й 
соціально обумовлені 
уявлення про якості, 
атрибути і норми 
поведінки 
представників обох 
статей, а також 
статеву специфіку 
соціальних ролей. 

ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ 



! один з видів соціальних 
ролей, набір очікуваних 
зразків поведінки (або 
норм) для чоловіків і 
жінок. Виконання певних 
соціальних розпоряджень 
– тобто поводження у мові, 
манерах, одязі, жестах 
відповідної статі. 

ГЕНДЕРНІ РОЛІ 



! усвідомлюються в процесі виховання та 
навчання; 

! різні в різних культурах та часових рамках; 
! змінюються з плином часу; 
! змінюються відповідно до соціального та 
економічного рівнів розвитку. 

ГЕНДЕРНІ РОЛІ: 



! полягає у переживанні своєї відповідності 
гендерним ролям, тобто сукупностям суспільних 
норм та стереотипів поведінки, характерних для 
представників певної статі. 

ГЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ 



I група 

• Стереотипи маскулінності або фемінності (стереотипи мужності або жіночності); 
• Поняття маскулінності (мужності) і фемінності (жіночності)– це нормативні уявлення про 
соматичні, психічні і поведінкові властивості, які є характерними для жінок і чоловіків.  

II група  

• Особливості, пов’язані з формуванням певних соціальних ролей в сімейній сфері, а також 
професійної та інших сферах; 

• Сімейна сфера –  сфера жінки, «дружини – берегині сімейного вогнища», матері, господині; 
• Професійна сфера – чоловіки, годувальник сім’ї, який своєю професійністю та силою 
забезпечує сім’ю. 

III група  

• Різницю між професійною зайнятістю чоловіків та жінок; 
• Для чоловіків характерні професії, пов’язані з управлінням, технікою, будівництвом та 
іншими значущими галузями; 

• Жінкам приписують заняття та професії, пов’язані з творчістю, наданням певних послуг; 
• Досить поширена думка про існування «чоловічих» і «жіночих» професій.  

КЛАСИФІКАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ 
СТЕРЕОТИПІВ ЗА ГРУПАМИ: 



! впорядкована, відносно 
однорідна та внутрішньо 
пов’язана сукупність 
ідеалів, орієнтацій, 
установок, у яких 
знаходить відображення 
соціокультурна 
диференціація статей.  

ГЕНДЕРНА КАРТИНА 



Соціалізаційна  функція 
засвоєння та збереження знань, досвіду, норм, цінностей щодо 

представників власного та іншого гендеру, включення індивіда до системи 
соціальних зв’ язків і відносин.   

Трансляційна функція 
Передача досвіду щодо взаємодії представників різних гендерів від 

покоління до покоління. 

Регулятивна функція 
Підтримка ідентифікації особистості і групи. 

ГЕНДЕРНИЙ СТЕРЕОТИП ЯК СКЛАДНЕ 
СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ ВИКОНУЄ НАСТУПНІ 

ФУНКЦІЇ: 



Комунікативна функція 

Регулювання процесів передачі та обміну інформацією між 
представниками різних гендерів та соціальною системою загалом. 

Стратифікуюча функція 

Сприяє утворенню ієрархічної структури суспільних відносин 

ФУНКЦІЇ ГЕНДЕРНОГО СТЕРЕОТИПУ 
(ПРОДОВЖЕННЯ) 



ЖІНКИ ТА ЧОЛОВІКИ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ 

№ Країна Чиновники 
(клерки) % 

Менеджери 
(управлінці) % 

Члени парламенту 
% 

чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки жінки 

1 Україна 33 67 63 37 92 8 

2 Польща 23 77 66 34 87 13 

3 Росія 12 88 65 35 92 8 

4 Латвія 17 83 61 39 80 20 

5 Грузія 18 82 74 26 93 7 

6 Естонія 17 83 66 34 82 18 

7 Чехія 20 80 75 25 85 15 

8 Вірменія 38 62 68 32 97 3 



ПРЕДСТАВНИЦТВО ЖІНОК У ЗАКОНОДАВЧИХ 
ОРГАНАХ РІЗНИХ КРАЇН 

Країна % жінок 

Киргизстан 1 

Туреччина 4 

Узбекистан, Албанія 7 

Угорщина, Україна 8 

Казахстан 10 

Франція, Болгарія, Італія 11 

Ізраїль, США, Таджикістан 13 

Великобританія, Естонія 18 

Швейцарія 23 

Туркменія 26 

Іспанія 28 

Німеччина 31 

Нідерланди, Норвегія 36 

Данія, Фінляндія 37 

Швеція 43 



КІЛЬКІСТЬ ЖІНОК-КЕРІВНИКІВ В ОРГАНАХ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Державні службовці - 
жінки 

У % до загальної 
кількості державних 
службовців 

Загальна кількість жінок - 
керівників 

60,5 

З них мають посадові категорії: 

 першу 8,3 

 другу 19,3 

 третю 31,3 

 четверту 42,3 

 п’яту 52,4 

 шосту 68,2 



! “Із спільноти чоловіків і 
жінок складається нація, на 
якій ґрунтується держава: 
законодавство повинне 
бути вираженням волі цієї 
спільноти...  
Всі громадянки і всі 
громадяни повинні 
відповідно до своїх 
здібностей мати 
однаковий доступ до всіх 
суспільних посад... Тільки 
одна відмінність – їх 
доброчесностей та 
таланту може слугувати 
мірилом для їх вибору...  
Конституція недійсна, 
якщо над її створенням не 
працювала більшість 
індивідуумів, з яких 
складається нація” 

     Олімпія де Гуж, 
  “Декларація прав 

жінки-громадянки”, 
     Франція, 1792 р. 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


