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ҐЕНДЕР ТА СІМ’Я 

 
Ю.І. Баробіна 

Науковий керівник: ст. викл. С.В. Григор’єва 
Національний Технічний Університет  

«Харківський Політехнічний Інститут» 
 

На протязі останніх десятиліть сім`я як соціальній інститут переживає значні зміни, що 
зумовлено спільною динамікою соціальних процесів, ціннісних орієнтацій, зміною уявлень 
відносно взаємовідносин між чоловіками і жінками, між поколіннями, ролями жінок і 
чоловіків у сучасному суспільстві. Сучасні суспільні трансформації торкаються не тільки 
різних сфер соціальних відносин, але і значно впливають на психологію суб`єктів цих 
відносин. Трансформація традиційних ролей чоловіків та жінок сприяє  перебудові 
нормативних еталонів «справжній чоловік» и «справжня жінка», що спонукає до 
коректування індивідуально-психологічних характеристик сучасних чоловіків і жінок. Нові 
або «оновлені» чоловіки і жінки демонструють нові типи і моделі стосунків не лише один з 
одним, але і з суспільством, і з собою. Вказані зміни вимагають наукового аналізу і 
поглибленого дослідження. А соціологічна складова набуває в гендерних дослідженнях 
особливої значущості і актуальності, як у сфері теоретичних досліджень, так і у сфері 
практик повсякденного життя. В зв`язку з цим, актуалізується проблема вивчення шлюбно - 
сімейних установок молоді відносно формування, розвитку та існування сім`ї як одиниці 
суспільства. 

Дана тема є актуальною серед теоретичних джерел, зокрема її вивченням займались такі 
автори, як: Ш. Берн, який в своїх роботах робив акцент на вивченні психології гендерних 
відносин у різних сферах життя людей, нерівності соціологічних полів ; І.С. Клецина, 
вивчаючи актуальні проблемі гендерної психології, рівність і нерівність жінок та чоловіків;  
З.Г. Зайцев, И.А. Трухін, вивчаючи аспекти підготовки молоді до сімейного життя; Т.М. 
Титаренко, Т.В.Виноградова, В.В. Семенов, І.В. Васильєва, вивчаючи особливості гендерно-
рольової самоідентифікації. На практиці теж часто зустрічаються дослідження відносно 
даної теми, зокрема: І.В.Васильєва вивчала уявлення студентів відносно значущості 
сімейного життя, ролі в ній чоловіка та дружини, розподіл ролей при реалізації сімейних 
функцій, важливість збігу інтересів, емоційної підтримки; Ю.Н. Олейник – ступінь 
сумісності пари; О.М Здравомислова вивчала гендерні стереотипи в сімейних ролях в 
сучасній Росії . Сама проблема уявлень про сімейних ролях цікавила таких дослідників, як Е. 
Г. Ейдеміллер і В. В. Юстицкис, які одними з перших заговорили про сімейні ролі й про 
наслідку їх розбіжностей; І. С. Ковальов говорив про ролі і розглядав їх у контексті сем`ї . 

Існування сім'ї обумовлено суспільними потребами. Як і всі соціальні інститути, сім'я 
являє собою систему дій і відносин, необхідних для існування і розвитку суспільства. «Сім'я 
- мала соціальна група, члени якої поєднані шлюбом або кровною спорідненістю, спільністю 
побуту, взаємодопомогою, і взаємної і моральною відповідальністю». [10,с.129] Специфіка 
сім'ї полягає в тому, що в ній відбуваються всі структурні особливості суспільства. У сім'ї 
представлено взаємодію між представниками різних груп: статевих (чоловіки та жінки), 
вікових (представники різних поколінь), професійних (люди різних спеціальностей), 
релігійних та ін. Також існування сім'ї пов'язані з виконанням певних ролей. 

Сімейна роль - один з видів соціальних ролей людини в суспільстві; стійкі функції 
сімейної системи, закріплені за кожним з її членів. Рольова структура сім'ї наказує її членам 
що, як, коли і в якій послідовності вони повинні робити, взаємодіючи один з одним [9,с.21]. 
Крім актуального поведінки, в поняття «роль»включаються бажання, цілі, переконання, 
почуття, соціальні установки, цінності і дії, які очікуються або приписуються тому чи 
іншому члену сім'ї. Сімейные ролі визначаються місцем і функціями індивіда в сімейній 
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групі і поділяються на такі види: подружні (дружина, чоловік); батьківські (мати, батько); 
дитячі (син, дочка, брат, сестра); міжпоколінні та всередині покоління (дідусь, бабуся, 
старший, молодший) і т.д . 

Виконання сімейної ролі залежить від виконання низки умов, перш за все, від 
правильного формування рольового образу. Індивід повинен чітко уявляти собі, що значить 
бути чоловіком або дружиною, старшим у сім'ї або молодшим, якої поведінки чекають, які 
правила, норми диктує йому ту чи іншу поведінку. Для того щоб сформулювати образ своєї 
поведінки, індивід повинен точно визначити своє місце і місце інших у рольовій структурі 
сім'ї. Наприклад, чи може він виконувати роль глави сім'ї, взагалі або, зокрема, головного 
розпорядника матеріального надбання родини. У цьому плані важливе значення має 
узгодженість тієї, чи іншої ролі з особистістю виконавця. [11,с.146]. Протягом життєвого 
циклу родини всередині неї відбувається зміна ролей: іншим на кожній стадії стає їх 
розподіл, одні ролі зникають, інші з'являються, деякі ролі, раніше виконувалися одним 
членом сім'ї, тепер виконують декілька і т.д. Наприклад, в шлюбі чоловік і жінка спочатку 
виконують функції подружжя, соціальних і сексуальних партнерів, працівників з дому і на 
виробництві. З появою дітей до них додаються ролі батьків, вихователів і соціалізаторов. 
Батько виконує роль професійного наставника, мати - об'єкта емоційної прихильності, вони 
обидва – порадники з життєво важливих питань. У старості у батьків з'являються турботи по 
вихованню онуків. У міру дорослішання дітей частина господарських навантажень 
переходить від батьків до них. Діти починають виконувати роль господарських помічників, а 
мати йде на роботу, і в неї з'являється нова роль робітниці. Сучасна жінка, на відміну від 
своєї попередниці, проводить на роботі в середньому 25 років, притому вже після заміжжя. 

Багато сімейних ролей зберігаються протягом усього циклу, але їх зміст і зовнішній 
прояв змінюються. Роль турботливої матері по мірі дорослішання дітей змінює свій зміст у 
тому сенсі, що жорсткий контроль і опіка поступаються місце ролі радника і партнера. З 
часом змінюється стиль виконання зберігається ролі. На ранніх фазах батько міг 
дотримуватися у вихованні авторитарного стилю, який пізніше може змінитися на 
демократичний, а потім на попустительский. 

Така динаміка внутрішньосімейних ролей. На неї істотно впливає зміна поза сімейних 
ролей, які з'являються у людини частково незалежно від сім'ї, а іноді- в прямому зв'язку з 
нею. Моделі поведінки, властиві одній і тій же ролі, в міру переходу на нову стадію 
життєвого циклу, здатні не тільки змінюватися, але і суперечити один одному. [4,с.37] 
Природно, що «помічниками» ролей у сім'ї є функції, виконання яких і тягне за собою 
розподіл ролей. Отже, основна, функція сім'ї, як випливає з визначення А.Г. Харчева, 
репродуктивна, тобто біологічне відтворення населення в суспільному плані і задоволення 
потреби в дітях - в особистісному плані. Поряд з цією основною функцією сім'я виконує ще 
ряд інших важливих соціальних функцій (виховна, господарсько-побутова, економічна, 
сфера первинного соціального контролю, духовного спілкування, соціально-статусна, 
досуговая, емоційна.) [5,с.175] 

Рольові відносини в сім'ї, які утворюються при виконанні певних функцій, можуть 
характеризуватися рольовим згодою або рольових конфліктом. Рольовий конфлікт 
найчастіше проявляється як: 1) конфлікт рольових зразків, що пов'язано з неправильним їх 
формуванням в одного або кількох членів сім'ї; 2) межролевой конфлікт, при якому 
протиріччя закладено в протилежності рольових очікувань, що виходять з різних ролей. 
Такого роду конфлікти спостерігаються часто в многопоколенних сім'ях, де подружжя 
другого покоління одночасно є і дітьми і батьками і повинні відповідно поєднувати 
протилежні ролі; 3) внутриролевой конфлікт, при якому одна роль включає в себе 
суперечливі вимоги. [1,с.17] 

У сучасній сім'ї такого роду проблеми бувають найчастіше притаманні жіночої ролі. Це 
відноситься до випадків, коли роль жінки передбачає поєднання традиційної жіночої ролі в 
родині (господині, виховательки дітей і т.д.) з сучасною роллю, яка передбачає рівну участь 
подружжя у забезпеченні сім'ї матеріальними засобами. Конфлікт може поглибитися, якщо 
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дружина займає більш високий статус у соціальній чи професійній сфері і переносить 
рольові функції свого статусу у сімейні стосунки. У подібних випадках дуже важлива 
здатність подружжя до гнучкого переключенню ролей. Особливе місце серед передумов 
рольового конфлікту займають труднощі з психологічним освоєнням ролі, пов'язані з такими 
особливостями особистостей подружжя, як недостатня моральна й емоційна зрілість, 
непідготовленість до виконання подружніх і, особливо, батьківських ролей. Наприклад, 
дівчина, вийшовши заміж, ніяк не хоче перекласти на свої плечі господарські турботи сім'ї 
або народити дитину, намагається вести колишній спосіб життя, не підкоряючись тим 
обмеженням, які накладає на неї роль матері, і т.д. 

Таким чином, сім'я, як і інші соціальні інститути, є творцем нових ролей, і відповідних 
функцій, а їх виконання - обов'язковим атрибутом її існування. Ясно, що не завжди 
очікування однієї людини щодо виконання ролей та функцій збігаються з очікуваннями 
партнера, внаслідок чого можуть виникати різні рольове конфлікти. 

Як зазначалося раніше, члени сім'ї можуть мати різне уявлення про розподіл ролей 
усередині своєї сім'ї. Це пов'язано з тим, що в даний момент інститут сім'ї переживає 
трансформацію, яка тягне за собою відмову від патріархальної сім'ї і поява нового типу 
родини - егалітарної, яка будується за принципом рівності подружжя. Традиційні ролі, при 
яких жінка доглядала домашнє господарство, народжувала і виховувала дітей, а чоловік був 
хазяїном, часто одноосібним власником майна, і забезпечував економічну самостійність сім'ї 
- змінилися. Сьогодні переважна більшість жінок у різних країнах стали брати участь у 
виробничій, політичній діяльності, економічному забезпеченні сім'ї та приймати рівне, а 
іноді провідну участь у прийнятті сімейних рішень. Це суттєво змінило характер 
функціонування сім'ї і спричинило за собою ряд позитивних і негативних для суспільства 
наслідків. З одного боку, воно сприяло зростанню самосвідомості жінки, рівність у 
подружніх стосунках, з іншого боку, посилило конфліктну ситуацію, впливало на 
демографічний поведінка, приводячи до зниження народжуваності і смертності. Згідно 
классификації основних ролей у сучасній сім'ї, що описала  Альошина Ю.Е. виділяються 
наступні: 

1. Відповідальний за матеріальне забезпечення сім'ї. 
2. Господар - господиня. 
3. Роль відповідального по догляду за немовлям. 
4. Роль вихователя. 
5. Роль сексуального партнера. 
6. Роль організатора розваг. 
7. Організатор сімейної субкультури. 
8. Роль відповідального за підтримку родинних зв'язків. 
9. Роль "психотерапевта" [2,с.74]. Оскільки, ролі настільки диференційовані, необхідно 

згадати новий термін «гендерний стереотип», - соціально колективні уявлення про 
особистісні якості і поведінкових моделях чоловіків і жінок, а також про гендерну специфіку 
соціальних ролей.  

У самому широкому сенсі гендерні стереотипи, що діють як неявні очікування, 
спотворюють сприйняття і призводять до упередженого ставлення до чоловіків і жінок, а 
результати необ'єктивного сприйняття і відносини - статеві відмінності в поведінці і 
досягнення - потім нібито підтверджують початкову правильність стереотипів. 

І.С. Клецина виділяє три групи гендерних стереотипів. До першої групи належать 
стереотипи маскулінності- фемінінності. Чоловікам і жінкам приписуються конкретні 
соціально-психологічні якості та властивості особистості, стиль поведінки. «Чоловіче» 
(маскулінне) або ототожнюється з ним вважається позитивним, значущим, домінуючим, 
раціональним, духовним, культурним, активно-творчим, а «жіноче» (фемінінності) 
зв'язується з негативним, вторинним, чуттєвим, тілесним, гріховним, природним, пассивно - 
репродуктивним. На основі цих усталених стереотипів будуються відносини між людьми, а 
також вимоги до людини в залежності від його статі. 
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Друга група гендерних стереотипів пов'язана із закріпленням сімейних і професійних 
ролей у відповідності зі статтю. Вважається, що для жінок основною роллю вважається 
сімейна, для чоловіків - професійна, відповідно, і оцінка успішності особистості пов'язана з 
виконанням цієї ролі. Існує думка, що «сама природа подбала про те, щоб половина 
населення - жінки - максимум своєї енергії віддавала сім'ї, щоб друга половина - чоловіки - 
вивільняють час і енергію для громадської діяльності, що вимагає не« тіла », а справді 
людських якостей, які з політичної, господарської, військової, наукової діяльності». Отже, 
жінка повинна реалізовуватися в мікросередовищі (сім'я, побут), а чоловік у 
макросередовищі (робота, політика, наука). Багато письменників, політики, громадські діячі 
(наприклад, Л.Коваленко, В.Распутін, В.Крупина) ратують за повернення жінки в сім'ю. Є й 
ті, хто займає протилежну позицію. Так, М. Панкратова вважає, що «повернення» жінки в 
сім'ю не є благом. Працююча жінка більш самостійна і в більшій мірі здатна розуміти 
проблеми та інтереси чоловіка і дітей. (Клецина Гендерна психологія). 

Питання про сімейної ролі чоловіка також досить актуальне. У відповідності зі 
стереотипом чоловічих і жіночих ролей чоловік не повинен включатися в справи сім'ї, 
вирішувати повсякденні сімейні справи, так як «чоловічі» обов'язки виходять за рамки сім'ї. 
Чоловік у сфері сімейних відносин виглядає інфантильним, оскільки не хоче ні за що 
відповідати, не хоче ділити з дружиною сімейні обов'язки. 

Третя група гендерних стереотипів пов'язана зі статевими відмінностями у змісті праці. 
Як правило, жінці належить експресивна сфера діяльності (виконавський і обслуговуюча 
праця), а чоловікові - інструментальна сфера діяльності (творчий, творчий, керівний працю). 
Т. Парсонс і Ф. Бейлс говорять про позитивний вплив такої диференціації ролей, 
відзначаючи, що «незважаючи на протилежності, якими є чоловік і жінка, вони можуть 
різноманітно взаємодіяти з урахуванням виконання призначених ним ролей» [6,с54]. 

Гендерні стереотипи виконують ряд функцій, пов'язаних з необхідністю пояснення тих 
чи інших відмінностей між статями, репрезентацій цих відмінностей, а також виправдання 
їхнього існування. Будучи наслідками категоризації (узагальнення), гендерні стереотипи 
формують наші очікування щодо поведінки чоловіків і жінок.Незважаючи на те що, на 
усвідомлюваному рівні ми віримо в рівність статей, традиційні стереотипи в закодованій 
формі зберігаються в інформаційних структурах або схемах, які не усвідомлюються нами і 
автоматично керують сприйняттям, судженнями, спогадами і ставленням до чоловіків і 
жінок. Згідно стереотипам чоловіки описуються компетентні і володіють якостями, 
необхідними для того, щоб стояти при владі, а жінки - як чутливі і чуйні, вважається також, 
що представникам кожної статі бракує якостей, типових для представників протилежної 
статі. Ми схильні помічати й запам'ятовувати інформацію і робити такі висновки, які 
узгоджуються з нашими схемами; ми вважаємо таку інформацію більш актуальною, цінною і 
такою, що заслуговує на більшу довіру, крім того, ми вважаємо, що вона відображає 
диспозиції. Ми часто не вміємо відрізнити думки від реальних фактів. 

У такому випадку, необхідно звернутися до Ш. Бернсові, який писав: «Малоймовірно, 
що гендерні ролі зміняться раніше, ніж зміниться розподіл обов'язків у родині. В даний час 
розподіл домашніх обов'язків на гендерній основі є симптомом триваючого гендерної 
нерівності та гендерно-рольової соціалізації ». «... Розподіл робіт по будинку та нагляду за 
дітьми відображає в мікрокосмі ту несправедливість у владних відносинах між чоловіками і 
жінками, яка характерна для суспільства в цілому». Традиційне розподіл робіт по будинку 
може також сприяти підтримці низького статусу жінок. Дитині очевидно, що людина, яка 
працює весь день і зобов'язаний, повернувшись додому, готувати і робити прибирання, має 
нижчий статус, ніж той, хто працює весь день, але кому не доводиться виконувати ці 
обов'язки після повернення додому. Діти можуть тоді зробити висновок, що жінки дійсно 
повинні знаходитися в підлеглому положенні, інакше вони б не мали цей більш низький 
статус. Традиційне розподіл домашніх обов'язків приводить до того, що в дітей з'являються 
гендерні стереотипи і вони оволодівають різними навичками, заснованими на їх гендерної 
приналежності. Коли діти бачать жінок і чоловіків виконуючими різні ролі, вони починають 
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думати, що чоловіки і жінки мають різними якостями, які дозволяють їм краще 
пристосовуватися до цих різних ролей. Потім ці гендерні стереотипи діють в якості 
соціальних норм, чи приписів, поведінки. Іншими словами, діти починають вважати, що 
чоловіки і жінки повинні виконувати різні ролі і володіти різними психологічними якостями. 
У результаті вони прагнуть оволодіти різними навичками, що залежать від їх гендеру, і, як 
наслідок, можуть виявитися погано підготовленими до різноманітних ролей, які їм, мабуть, 
доведеться виконувати у подальшому. Інша причина, яка пояснює невідповідність між 
установками і поведінкою, полягає в тому, що загальні установки часто не передбачають 
конкретну поведінку. Іншими словами, загальні питання щодо того, чи повинна домашня 
робота виконуватися чоловіками на більш рівноправній основі, можуть не вказувати, який 
саме обсяг робіт слід виконувати конкретному чоловікові. Якщо ви дійсно хочете знати, чи 
бажає чоловік допомагати по дому, дізнайтеся його установку відносно виконання 
конкретних домашніх робіт. [6,с.28]  

Третя причина невідповідності між установками і поведінкою полягає у тому, що інші 
установки можуть формувати конкуруючі моделі поведінки. Наприклад, в сім'ях, де 
працюють обоє з подружжя, часто буває необхідно, щоб чоловіки відмовлялися в якійсь мірі 
від свого дозвілля, з тим щоб зробити більше робіт по будинку. Установки чоловіків на 
користь дозвілля і відповідні моделі поведінки можуть вступати в протиріччя з їх моделями 
поведінки, узгоджуються з установкою на справедливість. 

Подібно чоловікам, жінки можуть мати установку, яка передбачає, що чоловіки повинні 
робити більше робіт по будинку, але мати конкуруючі уявлення, що «добропорядним» 
жінкам слід доглядати за будинком. Узгодженість між установками і поведінкою також 
частково залежить від соціальних норм, а соціальні норми можуть вимагати моделей 
поведінки, які несумісні з установкою людини. 

Жінки можуть також вважати, що соціальні норми підтримують більш традиційне 
розподіл домашніх обов'язків. Велика частина нас виховувалася в сім'ях, де праця визначався 
статевою приналежністю, і якщо озирнутися навколо, то видно, що ці норми продовжують 
мати місце. Переступити через соціальні норми дуже важко, і багато жінок відчувають 
меншу провину і дискомфорт відносно своєї оплачуваної роботи, якщо вони виконують 
велику частину домашньої роботи і догляду за дітьми. Звичайно, як ми вказували раніше, 
соціальні норми не універсальні навіть усередині одного і того ж суспільства. В окремих 
соціальних групах жінку не сприймають негативно, коли вона не задовольняє своєї ролі 
господині будинку або якщо її чоловік вносить рівний внесок в роботи по дому. 

Ще одна причина необхідності зміни традиційного розподілу домашньої праці полягає в 
тому, що конфлікти з приводу виконання домашніх обов'язків і догляду за дітьми є основним 
джерелом напруги у відносинах між подружжям. Зусилля зазвичай виходять від жінок, але 
зміни можуть відбуватися більш швидкими темпами, якщо ми визнаємо, що традиційні ролі 
несправедливі, не підходять для сучасного суспільства і обмежують не тільки жінок, а й 
чоловіків. Найпоширеніший гендерний стереотип в нашій країні: «чоловік - голова сім'ї, 
годувальник і здобувач, жінка - мати, дружина, берегиня вогнища, вихователь дітей.» 

Таким чином, розглянувши структуру і сутність сім'ї: ролі, функції, видно, що її 
існування не так просто, як здається на перший погляд. На сучасному етапі розвитку 
суспільства, сім'я переживає зміни, в першу чергу це проявляється у зміні ролей, які члени 
сім'ї бачать по - різному в силу багатьох факторів (різні стать, виховання, своєрідне вплив 
ЗМІ). Демократизація стосунків у сім'ї в першу чергу, змінює систему рольових відносин між 
чоловіком і дружиною. Від взаємодоповнюваності чоловіка і дружини, коли за кожним з них 
жорстко закріплені певні обов'язки, функції до взаємозамінності, коли все будується за 
принципом допомоги та підтримки. Йде перерозподіл влади в сім'ї.Величезну роль у 
формуванні сім'ї мають гендерні стереотипи, які сформувалися у подружжя. Вони які 
бувають різних видів, і відповідно - виконують різні функції, як говорилося вище. Завдання 
нового покоління, як каже Ш. Берн, - правильно переформувати розподіл ролей, так, щоб це 
влаштовувало обох партнерів. 
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Таким чином, гармонійний розподіл ролей та обов'язків у сім'ї (тим самим подолання 
гендерних стереотипів) - один із ключів успіху існування сучасної щасливої сім'ї. Аналогічно 
можна розглядати будь-які сфери діяльності людей із різним гендером.  
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Гендерна система функціонує через ряд стереотипів – стандартних моделей поведінки, 
які напрацьовані у суспільстві і базуються на відповідному тлумаченні понять «чоловіче» і 
“жіноче”. Гендерні стереотипи справляють великий вплив на процес соціалізації як дитини, 
так і дорослої людини, визначають напрямок соціалізації. Цією проблемою займались і 
займаються багато відомих західних, російських та українських психологів і соціологів, 
таких як Л.Колберг, Е.Маккобі, К.Джеклін, А.Ерхард, С.Бем, Н.Смелзер, І.Кленіна, 
М.Арутунян, М.Баскова, Н.Лавриненко, Т.Гурко та інші. Гендерними стереотипами 
керуються безліч сфер людського життя, вони можуть мати як позитивний, так і негативний 
вплив на свідомість і діяльність людини. Дуже актуальним у наш час є такий наслідок 
негативного впливу гендерних стереотипів, як шкідливі звички [2, с.34]. 

Україна за тривалістю життя населення посідає чи не останнє місце в Європі. У нас 
живуть на 10-12 років менше, ніж у Європі, і на 15 - аніж у Японії. Загрозлива тенденція - 
висока смертність серед людей працездатного віку, вона у 3-4 рази вища, аніж у країнах 
Західної Європи. Дуже слабим є здоров'я юного покоління . Кожен четвертий юнак ризикує 
не дожити до пенсійного віку. Середню школу закінчують здоровими не більше 20% юнаків 
та дівчат [3, с.15]. За 15 років Україна втратила близько 5 млн населення. Щороку кількість 
його зменшується на 300 з лишком тисяч. Образно кажучи, кожного року на карті Європи 
зникає велике місто. Але так було не завжди. У 80-х роках минулого століття смертність в 
Україні була значно нижчою, ніж у Польщі чи Росії. У 60-ті роки тривалість життя українців 
була однією з найбільших у Європі - вони жили довше за фінів, німців, японців [5, с.54] 

Велика частка смертей припадає на отруєння алкоголем. В Україні лише зареєстрованих 
нараховується понад 800 тис. хронічних алкоголіків. Викликає занепокоєння, що алкоголізм 
уражує дедалі більше молоді: 70% хронічних алкоголіків у Донецькій та Луганській областях 
- це люди віком до 30 років. Неабияким чинником ризику виникнення інфаркту, інсульту, 
атеросклерозу є тютюнопаління. Його жертвами в Україні щороку є близько 100 тис. затятих 
курців [1, с.12]. По причині існування гендерних стереотипів молодь палить, вживає 
алкоголь та наркотики, а як наслідок  ми маємо вражаючу статистику захворюваності та 
смертності в нашій країні.  

Ця проблема бере початок з нашого минулого, з певних нерозумних традицій, зі 
стереотипів, які впливають на свідомість людей. Ще з радянських часів куріння цигарок, 
особливо серед підлітків, молоді, вважалося ознакою хорошого тону. А щоб вважатися 
модними, сучасними, без комплексів, стало курити й жіноцтво, особливо останніми роками. 
Дівчина з цигаркою, у молодіжному середовищі, вважається мало не героїнею. У свідомості 
хлопчиків з самого дитинства формується установка, що палити – це модно, палять мужні і 
сильні чоловіки. Під впливом цього стереотипу, для того щоб відповідати вимогам 
суспільства,  молодий хлопець починає палити. Таких стереотипів безліч, вони поділяються 
за гендерними відмінностями, закріплюються у свідомості молоді і впливають на спосіб 
їхнього життя [4, с.46].  

Певні кроки до подолання проблеми шкідливих звичок було зроблено: Україна 
ратифікувала Рамкову конвенцію ВООЗ у питанні боротьби з тютюнопалінням. Серед 
пропозицій боротьби зі шкідливими звичками  є заборона реклами тютюнових виробів, 
алкогольних та слабоалкогольних напоїв, вжиття заходів щодо підвищення відповідальності 
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за керування транспортом у нетверезому стані тощо [4, с.67]. Та не можна не звертати увагу 
на вплив гендерних стереотипів.  Тому їх вивчення є дуже актуальним.  

У вітчизняній науці вивчення гендерних стереотипів почалося порівняно недавно. Існує  
чимала кількість дуже цінних робіт, де порушується ця тема, але серйозних праць, в яких би 
розглядалися як універсальні механізми гендерної стереотипізації, так і специфіка 
функціонування гендерних стереотипів у суспільстві, поки що не з'явилося. Та в суспільстві 
існує проблема, якій, незважаючи на актуальність, майже не приділяється увага – це 
проблема теоретичного обґрунтування впливу гендерних стереотипів на формування 
шкідливих звичок у молоді, тому темою дослідження було обрано: «Шкідливі звички молоді 
та гендерні стереотипи: соціально-педагогічні шляхи їх подолання» [5, с.78]. 

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування впливу гендерних стереотипів на 
формування шкідливих звичок у молоді, розробка системи засобів роботи соціального 
педагога щодо попередження поширення шкідливих звичок у молодіжному середовищі під 
впливом гендерних стереотипів. 

Стереотип - це судження, у загострено спрощеній та узагальненій формі, з емоційним 
забарвленням, що приписує визначеному класу облич деякі властивості, чи, навпаки, що 
відмовляє їм у цих властивостях. Стереотипи розглядаються як особливі форми обробки 
інформації, що полегшують орієнтацію людини у світі. [2, с.36]. Світ, який людям треба 
пізнати, й світ, який вони знають, часто дві зовсім протилежні речі. Cуспільство знайшло 
вихід з цієї проблеми у використанні стереотипів – сталих та економних змістових форм 
існування масової свідомості, яка оперує світом та у світі. Тажфел та Дуаз, дослідники  
Західної Європи довели, що стереотип не є упередженням, але не можна говорити про його 
істинність, тому що суб’єкт додає власні уявлення, використовує власний життєвий досвід. 
Стереотипи – результат цілого ряду складних розумових процесів і впливу негативних 
особистісних факторів: інтелектуальних лінощів, нерозвиненості логічного мислення, 
економії енергії. [2, с.64] 

Гендерні стереотипи є окремим випадком стереотипу і являють собою культурно і 
соціально обумовлені думки про якості, атрибути і норми поведінки представників обох 
статей і їхнє відображення в мові. Гендерна стереотипізація фіксується в мові, тісно 
пов'язана з виразом оцінки і впливає на формування очікувань від представників тієї чи 
іншої статі визначеного типу поведінки [5, с.143]. Уявлення про мужність та жіночність та 
притаманні їм властивості мають місце в кожній культурі, їм відводиться істотний простір в 
обрядах, фольклорі, міфологічній свідомості. Разом з тим, стереотипізація і ціннісна шкала 
гендеру не однакові в різних культурах. Так само розрізняються соціальні ролі чоловіків і 
жінок. Вони, як правило, регламентовані; така регламентація стереотіпізіруется, а потім 
функціонує в колективній свідомості за схемою "правильне / неправильне". Одним і тим же 
діям людини в залежності від  статі надається різний зміст у різних культурах; один і той же 
зміст знаходить різне вираження у вчинках. Стереотип виконує роль програми поведінки.  

Гендерні стереотипи – це стійкі для даного суспільства в конкретний історичний період 
уявлення про відмінність між чоловіком і жінкою, про їх місце і роль у сім’ ї й суспільстві. [3, 
с.24] Шон Берн (2001) виділяє три типи підпорядкування людей гендерним нормам: 
поступливість, схвалення та ідентифікацію. [4, с.111-132] Поступливість - це такий тип 
підпорядкування соціальним нормам, коли людина не сприймає їх, але призводить свою 
поведінку у відповідність з ними, щоб уникнути покарання і отримати соціальне схвалення.  
Ідентифікація - це повторення дій ролевої моделі (чоловіка, жінки, батька, матері). Соціальні 
уявлення щодо чоловіків і жінок стосуються норм їх соціальної поведінки, а також того, чим 
повинні відрізнятися один від одного чоловік і жінка за своїми соціальними і 
психологічними якостями.  
 У таких випадках невідповідність стереотипу може проявлятися в засудженні або 
нерозумінні з боку суспільства, це нерозуміння може травмувати особистість.  Тому з метою 
запобігання цих проявів особистість прагне відповідати висунутим нормам і для цього 
приймає всі зовнішні вирази гендерної поведінки, в тому числі і шкідливі звички.                       
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В останні роки уявлення про чоловічих і жіночих статевих ролях піддаються критиці з боку 
ряду авторів. Представники нової точки зору вважають, що традиційні статеві ролі 
обмежують і стримують розвиток не тільки жінок, але й чоловіків. Вони служать джерелом 
психічної напруженості. Ті, хто намагається їм слідувати, здійснюють над собою насильство.  

Перший негативний ефект полягає в тому, що існуючі стереотипи образів чоловіків і 
жінок діють як збільшувальне скло, і відмінності між чоловіками і жінками підкреслюються 
в набагато більшій мірі, ніж вони є насправді. Другий негативний ефект статевих стереотипів 
- це різна інтерпретація і оцінка одного і того ж події в залежності від того, до якої статі 
належить учасник цієї події. Третій негативний ефект гендерних стереотипів - це 
гальмування розвитку якостей, які не відповідають статеворольовим стереотипам.[5, с.56] 

Гендерні стереотипи - нормативні. Оскільки уявлення про те, якою має бути "справжній 
чоловік", як повинна поводитися в тій чи іншій ситуації жінка, і навіть як їм одягатися, є 
соціально розподільними, реальні чоловіки і жінки не можуть з цим не рахуватися. Через 
бажання відповідати існуючим у суспільстві уявленням про справжніх чоловіків і жінок діти 
прагнуть якомога швидше засвоїти відповідні гендерні ролі, тому швидко переймають 
зовнішні прояви «чоловічості» та «жіночності». Вік дуже впливає на стереотипізацію. 
Вважається, що гендерні стереотипи більш поширені у молодіжному середовищі, бо з віком  
в стереотип вносяться виправлення, пов'язані з оцінкою  діяльності і соціального положення.  
Бажання підкреслити свою дорослість та індивідуальність, відповідати поширеним у 
референтній групі ідеалам, конформізм спонукають молодь палити, вживати алкоголь та 
наркотики. Ці шкідливі звички часто супроводжують вироблений у суспільстві ідеал 
стосовно «справжнього чоловіка» та «справжньої жінки».  

Звичка є важливим аспектом життя людини. Стосовно здоров'я людини, її способу 
життя, звички можуть бути корисними і шкідливими. Корисні звички підвищують 
працездатність, сприяють фізичному і психічному розвитку особи, зумовлюють її активне 
довголіття. Чим раніше вони сформувалися, тим міцніше її здоров'я, тим легше їй уникнути 
шкідливих звичок. Шкідливі звички, навпаки, руйнують її волю і здоров'я, знижують 
працездатність, скорочують тривалість життя. Шкідливі звички з'являються у різному віці. 
Чим раніше вони утворюються, тим згубніше діють і тим складніше їх позбутися. Шкідливі 
звички - поширені дії, які люди повторюють знову і знову, незважаючи на те, що вони не 
корисні або навіть шкідливі.[4, с.67] Шкідливими звичками є неохайність, 
безвідповідальність, неорганізованість, брехливість, переїдання, куріння, вживання 
алкоголю, наркотиків і токсичних речовин тощо. Навіть міцна від народження людина під 
впливом шкідливих звичок поступово втрачає здоров'я. Багато шкідливих звичок мають 
характер залежності, тобто людина знає про шкоду звички, але не може від неї позбутися 
через те, що вона приносить нетривале задоволення або полегшення. Та деякі шкідливі 
звички зберігаються, тому що людина не підозрює про свою звичку або не вважає її 
шкідливою (в усякому разі, для себе) [1, с.98].   

У стереотипному образі чоловіка присутні якості, які в першу чергу корелюють із 
діяльністю й активністю: заповзятливість, прагнення до досягнення мети й до змагання, 
схильність до авантюризму, рішучість, наполегливість, відвага, самоконтроль, упевненість у 
своїх силах, нонконформізм, бажання бути оригінальним, уміння робити бізнес. Жінці ж, 
навпаки, приписуються такі якості як пасивність, нерішучість, обережність, турбота про 
дотримання норм, конформізм [1, с.54]. Дані стереотипи тривалий час були провідними 
еталонами у загальноосвітній системі та системі сімейного виховання та проявлялися згодом 
у відповідній поведінці хлопців і дівчат. Через бажання відповідати існуючим у суспільстві 
уявленням про справжніх чоловіків і жінок діти прагнуть якомога швидше засвоїти 
відповідні гендерні ролі, тому швидко переймають зовнішні прояви «чоловічості» та 
«жіночності». Як наслідок, ми маємо вражаючу статистику девіацій у молодіжному 
середовищі, невдалих шлюбів, розлучень, захворюваності та смертності в нашій країні від 
шкідливих звичок, спричинених гендерними стереотипами [3, с.43]. 
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Бажання підкреслити свою дорослість та індивідуальність, відповідати поширеним у 
референтній групі ідеалам, конформізм спонукають молодь палити, вживати алкоголь та 
наркотики. Останнім часом намічається тенденція поширення шкідливих звичок саме у 
жіночому молодіжному середовищі, що можна пояснити поширенням у суспільстві 
спотворених ідей емансипації, рівноправ’я статей, зміною традиційних гендерних ролей, які 
потрібно підкріплювати відповідною поведінкою та атрибутикою. Молоді дівчата 
відкидають роль тихої й лагідної домогосподарки і починають доводити оточуючим, що 
вони не гірші за хлопців і також можуть бути рішучими, незалежними та упевненими в собі: 
дівчата опановують «чоловічі» професії, займаються екстремальними видами спорту, вчаться 
керувати автомобілем, палити і пити на рівні з хлопцями [2, с.79]. 

Сучасному суспільству властиво стереотипне мислення і сприйняття гендерних 
відмінностей. При першому враженні безліч людей приписують співрозмовнику не ті якості, 
якими він володіє, а ті, якими в його уявленні повинен володіти представник даної статі. 
Надзвичайно важливо звертати увагу на стереотипи, щоб не піддаватися їх впливу на 
сприйняття і життєдіяльність. Зміна моральних гендерних стереотипів відбуваються тими ж 
двома шляхами, що й формування – штучним та природнім. 

Величезну роль в штучному способові змін грають ЗМК. Завдяки розвитку 
феміністичний рухів з’являються несексистські словники, створюються реклами, передачі, 
книги, навчальні програми тощо, в яких намагаються уникнути відображення закріплених 
типових образів чоловіка та жінки (жінка-домогосподарка, чоловік-бос). Також відбувається 
процес переробки дитячих підручників, книжок для домашнього читання. Мета цих змін – 
змінити свідомість людини від тиску стійких уявлень, які в більшості своїй вже не 
відповідають сучасній ситуації. А комунікаційні процеси здійснюють вирішальний вплив на 
формування, функціонування та зміни моральних гендерних стереотипів [2, с.54]. 

Отже, гендерні стереотипи мають величезний вплив на свідомість молоді та 
позначаються на способі їхнього життя. Тому із реалій сьогодення постає необхідність 
організації цілеспрямованого процесу формування гендерної культури молоді як складової 
частини загальної культури особистості, яка забезпечить не тільки гармонійні 
взаємовідносини між представниками чоловічої й жіночої статі, а також усуне вплив 
гендерних стереотипів на особистість у процесі соціалізації [1, с.157]. Усвідомлення 
існування гендерних стереотипів і впливу їх на спосіб життя – це перший і найголовніший 
крок у їх подоланні.   

З метою визначення впливу гендерних стереотипів на формування шкідливих звичок у 
молоді було проведено соціально-педагогічний експеримент Базою для проведення 
соціально-педагогічного експерименту було обрано Харківський гуманітарно-педагогічний 
інститут. Основним методом експерименту було обрано анкетування з правом на анонімні 
відповіді. В анкетуванні приймали участь 20 студентів віком 18-19 років. Такий вік 
студентів, що приймали участь у експериментальному дослідженні, було обрано тому, що 
цей період, окрім сформованої особистості, особливостей поведінки та стилів спілкування, 
характеризується сталістю певних стереотипів, у тому числі й гендерних, та мотивацією їх 
незміності або спроб подолання. У дослідженні приймали участь студенти, що навчаються за 
спеціальністю соціальна педагогіка. Таким чином, результати мають бути більш 
інформативними з огляду на те, що досліджувані орієнтуються в особливостях обраної теми, 
мають особистий погляд на існуючі стереотипи та особливості їх вираження у людській 
свідомості та поведінці. 

На першому етапі експерименту ми розробили анкету «Шкідливі звички молоді та 
гендерні стереотипи» (додаток А) для того, щоб дізнатися про думку студентів стосовно цієї 
проблеми, визначити вплив гендерних стереотипів на формування шкідливих звичок та про 
місце гендерних стереотипів у житті суспільства. 

В анкеті міститься 11 питань, на 2 з них потрібно було відповісти за власним розсудом, 
на 3 давалося три  варіанти відповіді і на 6 було два варіанти відповіді. 15 з 20 опитаних 
мають вірні уявлення щодо сутності поняття гендерні стереотипи, а у 5 – помилкові уявлення 
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(питання1).  З відповідей на друге питання ми бачимо, що 11 опитаних вважають, що між 
стереотипами та виробленням шкідливих звичок існує взяємозв’язок, але значна кількість (9 
осіб) з цим не згодні. Значна кількість опитаних (11 осіб) вважають, що чоловіки більш 
схильні до шкідливих звичок, ніж жінки. Четверо вважають, що більш схильні жінки і 5 осіб 
вважать, що схильність до шкідливих звичок не залежить від статі (3 питання). З 4 питання 
випливає, що на спосіб життя 8 опитаних впливає суспільна думка, 7 осіб не залежать від 
суспільної думки і 5 опитаних іноді піддаються впливу оточуючих. 16 з 20 опитаних мають 
шкідливі звички, які притаманні представникам їхньої статі і лише четверо не мають таких (5 
питання).  На вироблення шкідливих звичок у більшості опитаних (12 осіб) вплинув тиск з 
боку суспільної думки, 8 осіб не вважають це причиною вироблення в них шкідливих звичок 
(6 питання). З відповідей на 7 питання випливає думка, що на вироблення шкідливих звичок 
у молоді більш за все впливає тиск з боку оточення, суспільна думка, приклад друзів (так 
вважають 14 опитаних з 20). Четверо бачать причину в кризових ситуаціях, які діють на 
людину і троє вважать за причину виховання. Переважна більшість опитаних (15 осіб) 
осуджували дії людини, які не відповідали нормам поведінки ії статі і 5 осіб говорять, що 
вони не засуджували такі дії (8 питання). Згідно з відповідями на 9 питання в поведінці 
чоловіка та жінки мають бути суттєві відмінності (так вважають 19 опитаних). Лише один 
вважає, що суттєвих відмінностей бути не потрібно. 

В анкеті також було два запитання, на які потрібно було відповісти за власним розсудом.  
Згідно з цими відповідями можна зробити висновок, що на думку опитаних шкідливі звички, 
які притаманні лише чоловікам це: вживання алкоголю, лихослів'я, перегляд брутальних 
телепередач. Шкідливі звички, які притаманні лише жінкам це: звичка запізнюватися, 
шопоголізм, надмірний догляд за собою, переїдання або навпаки голодування.  

На основі даного анкетування можна зробити висновок про те, що молодь знає про 
наявність в їхньому житті гендерних стереотипів, визнає їх вплив на спосіб життя, але не 
дивлячись на це має стійкі вирази гендерних стереотипів і керується ними, дозволяє 
суспільству та гендерним стереотипам впливати на їх поведінку та вироблення шкідливих 
звичок. Згідно з цим існує потреба у винайденні шляхів подолання шкідливих звичок молоді, 
які були спричинені гендерними стереотипами через поступове усунення негативних 
гендерних стереотипів у суспільстві. 

Згідно з результатами анкетування виникає потреба у розробленні соціально-
педагогічних форм та методів подолання шкідливих звичок молоді спричинених гендерними 
стереотипами. Враховуючи те, що існування гендерних стереотипів можна назвати 
передумовою формування шкідливих звичок, шляхи подолання повинні буди направлені на 
негативні гендерні стереотипи, що є причиною вироблення шкідливих звичок. 

Роботу соціального педагога, направлену на подолання гендерних стереотипів можна 
поділити на кілька етапів. Перший етап – діагностичний направлений на виявлення стану 
проблеми в даній групі. Для його здійснення можна використовувати різноманітні анкети на 
виявлення гендерних стереотипів, а також вже розроблену нами анкету. На другому етапі всі 
заходи будуть інформаційними, потрібно буде ознайомити групу з існуванням і проявами 
гендерних стереотипів. Це найголовніший етап, бо як вже було зазначено усвідомлення 
існування гендерних стереотипів і впливу їх на спосіб життя є найефективніший крок у їх 
подоланні. Для здійснення цього етапу можуть бути використані різноманітні бесіди, 
тренінги, диспути, конференції з даної проблематики. Ще один обов’язковий етап – 
профілактичний, він направлений на профілактику вироблення негативних проявів 
поведінки (наприклад шкідливих звичок) спричинену гендерними стереотипами. Після 
кожного етапу потрібно обов’язково знову проводити діагностичні методи з метою 
виявлення позитивних чи негативних змін у подоланні проблеми. 

Таким чином, проаналізувавши наукову психолого-педагогічну, медичну, соціально-
педагогічну літературу ми розглянули основні аспекти дослідження проблеми теоретичного 
обґрунтування впливу гендерних стереотипів на формування шкідливих звичок у молоді.  
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Важливим елементом у роботі є те, що серед функцій стереотипу, що виправдовують 
його існування,  варто виділити головну – закріплення інформації про однорідні явища, 
факти, предмети, процеси, людей тощо, це сприяє формуванню й закріпленню «Я-образу». 
Існує три типи підпорядкування людей гендерним стереотипам: поступливість, схвалення та 
ідентифікація. Невідповідність стереотипу може проявлятися в засудженні або нерозумінні з 
боку суспільства, це нерозуміння може травмувати особистість.  Тому з метою запобігання 
цих проявів особистість прагне відповідати висунутим нормам і для цього приймає всі 
зовнішні вирази гендерної поведінки, в тому числі і шкідливі звички. Вік дуже впливає на 
стереотипізацію. Вважається, що гендерні стереотипи більш поширені у молодіжному 
середовищі, бо з віком  в стереотип вносяться виправлення, пов'язані з оцінкою  діяльності і 
соціального положення. Бажання підкреслити свою дорослість та індивідуальність, 
відповідати поширеним у референтній групі ідеалам, конформізм спонукають молодь 
палити, вживати алкоголь та наркотики. Ці шкідливі звички супроводжують вироблений у 
суспільстві ідеал стосовно «справжнього чоловіка» та «справжньої жінки»[1, с.235].  

Також у ході даної роботи ми вивчили теорію і практику дослідження впливу гендерних 
стереотипів на формування шкідливих звичок у молоді. Шкідливі звички - поширені дії, які 
люди повторюють знову і знову, незважаючи на те, що вони не корисні або навіть шкідливі. 
Будь-яка звичка - всього лише стереотип. Боротися зі стереотипом можна лише одним 
способом - його руйнуванням. Шкідливі звички притаманні і чоловікам, і жінкам, але 
незважаючи на це існує безліч гендерних стереотипів, які демонструють окремі звички лише 
у представників певної статі. Стереотип відбивається в свідомості людини і вона починає 
діяти так, як чекає від неї суспільство. На основі вивченого теоретичного матеріалу ми 
розробили систему засобів, спрямованих на попередження поширення шкідливих звичок у 
молодіжному середовищі під впливом гендерних стереотипів. Для цього ми розробили 
анкету «Шкідливі звички молоді та гендерні стереотипи» для того, щоб дізнатися про думку 
студентів стосовно цієї проблеми, визначити вплив гендерних стереотипів на формування 
шкідливих звичок та про місце гендерних стереотипів у житті суспільства. На основі 
результатів даного анкетування зробили висновок про те, що молодь знає про наявність в 
їхньому житті гендерних стереотипів, визнає їх вплив на спосіб життя, але не дивлячись на 
це має стійкі вирази гендерних стереотипів і керується ними, дозволяє суспільству та 
гендерним стереотипам впливати на їх поведінку та вироблення шкідливих звичок.  
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РОЛЬ ЖІНКИ-КЕРІВНИКА В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ 

СПРАВ УКРАЇНИ: ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ 
 А.А. Дабагян 

Науковий керівник: к. е. н. В.О. Гончарова  
Харківський національний університет внутрішніх справ 

 

«Люди народжуються вільними та рівними» ‒ у цій формулі висловлено право людини, 
яке зовсім не є законом природи, і це право, як і будь-яке інше, не має смислу інакше, ніж 
будучи визнаним усією людською громадою. Демократизація і гуманізація суспільства 
передбачає створення рівних можливостей для реалізації особистості та самореалізації всіх 
людей незалежно від їх соціального походження, становища, національності, віку, статі. 
Справжня гуманізація передбачає переборення століттями пануючих традиційних поглядів 
на роль жінки в суспільстві, емансипацію всього суспільства, звільнення культури від 
секситської ідеології та впровадження концепції «гендеру» в усі сфери суспільного життя. 

В перекладі з англійської «гендер» – це стать, концепція гендеру – це концепція 
соціальних відносин або соціально організованих відносин між статями, яка включає таки 
характеристики, як біологічна стать, статево рольові стереотипи та визначені суспільством 
норми чоловічої та жіночої поведінки. Жінки протягом майже всієї історії людства були 
наділені меншими правами , ніж чоловіки, що розглядалося як природне явище, знаходячи 
захист у філософських, правових та політичних доктринах. Гендерна нерівність пронизує все 
наше супільство, і хоча про це не завжди говорять відкрито, проте кожен знає про її 
існування. Це суспільне явище з`явилось ще вдавнину, проте, не дивлячись на те, що ми 
живемо у високорозвиненому демократичному  правовому суспільстві, воно продовжує 
існувати і набирати оберти і до нині.  

Сучасній жінці дуже складно досягти успіху в просуванні своєї карєри через ряд 
факторів та стереотипів, які розглянуті нижче. В основі цих стереотипів лежить саме 
гендерний відбір. Загалом саме ці стереотипи заважають жінкам обіймати керівні посади. А 
що ж тоді можна казати про жінку-керівника в органах внутрішніх справ, яка через 
специфічність даної системи та більшу зайнятість в ній осіб чоловічого полу повинна 
докладати ще більших зусиль, ніж жінки, що працюють в цивільних структурах для того, 
щоб довести свою професійність та отримати таку бажану керівну посаду. 

В даній роботі я розглянула вплив гендерного явищу на жінку-керівника в органах  
внутрішніх справ України. Актуальність дослідження проблеми служби жінок в органах 
внутрішніх справ України сьогодні пов’язана, перш за все, з тим, що однією з цілей 
державних програм є впровадження гендерної рівності та ліквідація всіх форм дискримінації 
жінок на основі створення умов і правових норм, необхідних для здійснення на практиці 
конституційного принципу рівних прав і рівних можливостей жінок та чоловіків. 

Перш ніж перейти до розгляду самої теми, спробуємо оглянути нормативно-правові 
акти, що визначають головні принципи і регламентують забезпечення рівних прав чоловіків 
та жінок у сфері праці. Це дозволить оцінити, якою мірою наявні проблеми зумовлені 
недоліками чинних нормативно-правових актів, а якою мірою – відсутністю організаційних, 
інформаційних, економічних чи інших умов для реалізації положень законодавства. 

Принцип рівності жінок та чоловіків у сфері праці закріплений у Конституції України. 
Зокрема в ст. 3 Конституції України задекларована рівність чоловіків та жінок в усіх сферах 
життя. Норми гендерної рівності передбачені також статтями 21, 24, 51 Конституції України. 
Частина третя Конституції України безпосередньо спрямована на подолання дискримінації 
жінок в Україні та декларує рівність прав і можливостей жінок і чоловіків. 

Відповідно до ст. 2-1 Кодексу законів України про працю, держава забезпечує рівність 
трудових прав усіх громадян, незалежно від походження, соціального і майнового стану, 
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расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, 
роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин. Що стосується зайнятості 
населення, то ст. 3 ЗУ «Про зайнятість населення» визначає, що державна політика 
зайнятості населення України ґрунтується на принципі забезпечення рівних прав і 
можливостей усім громадянам, незалежно від походження, соціального і майнового стану, 
расової та національної належності, статі, віку, тощо. Згідно зі ст. 5 зазначеного Закону 
передбачено надання додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатних громадян у 
працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на 
ринку праці, в тому числі жінкам, які мають дітей віком до шести років, одиноким матерям, 
які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів. Зазначене дає підстави 
стверджувати, що нині на законодавчому рівні питання впровадження гендерної рівності 
достатньо врегульовані. Однак різні можливості на ринку праці формують основи гендерної 
нерівності в економічній сфері. [1, с. 38-39] 

У суспільстві давно вже сформувався стереотип, що займати керівні посади повинен 
чоловік і зруйнувати його поки що не вдається, хоча жінка вже, як мінімум останнє століття 
веде активний спосіб життя. Маємо і бізнес-вумен, і жінок-військовослужбовців, і жінок-
президентів... Наше суспільство знаходиться лише на етапі становлення гендерної рівності. 
Умовно можна виділити два типи уявлень про гендерні ролі в організації: традиційний та 
егалітарний. Традиційний базується на переконанні, що чоловіки більш перспективні та 
вигідні працівники, вони мають перевагу в отриманні керівних посад, високу заробітну 
платню, неформальне домінування. Жінкам відводяться другорядні ролі, менша заробітна 
платня у зв’язку з їх не компетенцією, або необхідністю турбуватися про родину, дітей. 

Стратегії поведінки жінок в такій організації: 1) підкоритися вимогам стереотипів, 
виконувати другорядні ролі в організації, ставитися до гендерної приналежності як до «долі» 
2) намагатися у процесі професійної діяльності довести, що жінка в організації краще та 
перспективніше, ніж колеги-чоловіки 3) обрати суто «чоловічу» поведінку, намагатися ні в 
чому не поступатися чоловікам. Стратегії поведінки чоловіків у традиційній організації: 1) 
відповідати традиційним гендерним стереотипам: домінувати, будувати кар’єру, 
підкреслювати повсякчас свою маскулінність; 2) задовольнятися другорядними ролями, не 
виявляти активності, змиритися з жалісно-поблажливим ставленням колег та керівництва. 

У зв’язку з існуванням та дією означених гендерних стереотипів традиційна організація 
неминуче втрачає активних і компетентних працівників жіночої статі, яким дуже важко 
зайняти своє місце. З іншого боку, послаблюється професійна активність чоловіків в умовах 
недостатньої конкурентної боротьби. Безумовною перевагою традиційної організації є 
передбачуваність поведінки її учасників, погодження з розподілом ролей, їх 
компліментарністю. Егалітарний тип уявлень про гендерні ролі в організації ґрунтується на 
ідеї домінування в організації компетентності та професіоналізму без оглядки на гендерну 
приналежність. Вплив гендерних стереотипів на загальну діяльність такої організації 
мінімальний, усі можливі гендерні інверсії сприймаються толерантно. Недоліками 
егалітарної організації виступають вірогідні особистісні та міжособистісні конфлікти у разі 
стикання розбіжностей в індивідуальних гендерних стереотипах, необхідність постійного 
підкреслення толерантності в міжособистісних відносинах. [2, с. 320-321] 

Для сьогоднішньої України актуальною є проблема стереотипного ставлення до 
представників різних статей,що проявляється під час відбору кандидатів на певні посади, в 
тому числі й керівні. Міфи про жіночу ділову і професійну неспроможності, несумісності з 
кар`єрним просуванням здавна існують в нашому суспільстві: «Справжня жінка не прагне до 
кар`єри». У суспільній свідомості існують певні стереотипи, які відображають ставлення 
громадськості до професійної спроможності жінок. Ось деякі з них: «жінка не така розумна»; 
«жінкам простіше зробити кар`єру»; «кар`єра-це доля самотніх жінок»; «у бізнесу не жіноче 
обличчя»; «жінки не достатньо честолюбні»; «керувати повинен чоловік»; «будуючи кар`єру 
вона втрачає жіночність»; «жінки не хочуть  робити кар`єру»; «жінки дуже залежні»; «сім`я і 
кар`єра-несумісні». Ці стереотипи ґрунтуються на фізіологічних, психологічних 



 

Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір 
 

 18    

особливостях жінок, деякі з них великою мірою перебільшені, мають характер упереджень та 
неактуальні з точки зору сучасних соціокультурних умов. К. Бартол і Д. Мартін показали, що 
жінка-лідер у чоловічому діловому світі й взагалі, коли перебуває в чоловічій групі, грає 
одну із чотирьох неформальних ролей: 1) «матері» - від неї чекають емоційної підтримки, а 
не ділової активності; 2) «спокусниці» для начальника, що викликає обурення в колег-
чоловіків; 3) «іграшки, талісмана» - милої, але не ділової жінки, що приносить удачу; 4) 
«залізної леді», що володіє нежіночою жорстокістю, внаслідок чого буває найбільше 
ізольованою від групи. Усі ці ролі заважають жінкам зайняти рівноцінне становище серед 
чоловіків і знижують їхні можливості службового зростання.  

Стереотип самореалізації у виконанні традиційних сімейних обов’язків вимагають від 
жінки набагато більших витрат часу, ніж від чоловіків. Відсутність «часу на родину» жінка 
також переживає болісно. Наслідки «подвійної зайнятості» негативно впливають як на 
роботу, так і на службу. Наприклад, жінки-керівники висувають більш низькі вимоги до 
власного кар’єрного зростання. За даними опитування дівчат-курсантів, кар’єрні очікування 
не підіймаються вище посади заступника начальника або начальника відділення. У той же 
час хлопці-курсанти хотіли б стати начальника або начальником райвідділу, отримати посаду 
в міністерстві. Серед пояснень більш низьких вимог до кар’єри з боку дівчат на першому 
місці стоїть побоювання не впоратись з виконанням сімейних ролей та небажання 
демонструвати жорсткий авторитарний стиль керівництва. 

Прихід жінок на службу до ОВС ‒ закономірний процес розвитку гендерних відносин. 
Але слід зазначити, що це викликало низку питань. Служба в ОВС висуває до жінок вимоги, 
які суперечать усім традиційним стереотипам жіночої поведінки і підтримують чоловічі. 
Жінки такі вимоги «чоловічої поведінки» виконують у більшості випадків не в повному 
обсязі. Зокрема це проявляється в наступному: ще під час навчання дівчат-курсантів не 
залучають до патрулювання території, до участі в забезпеченні громадського порядку під час 
масових заходів; підрозділи у відділах міліції можна умовно поділити залежно від гендерної 
комплектації переважно на «чоловічі» (дільничні інспектори міліції, ДАІ, відділи карного 
розшуку), та переважно «жіночні» (канцелярія, відділи роботи з персоналом).[3, с. 335] 

Також за результатами соцопитувань встановлені наступні неформальні привілеї 
чоловіків під час проходження служби: на перше місце виходить перевага в разі призначення 
матеріальних заохочень, друге місце займають привілеї, пов’язані з переміщенням вгору по 
службі, призначенням на керівні посади, допомога в професійному зростанні, наступними 
йдуть привілеї, що стосуються взаємовідносин з керівництвом. Що стосується привілеїв 
жінок, то вони в першу чергу пов’язані з умовами праці та її змістом. Основні переваги 
жінок розподілилися наступним чином: на перше місце вийшло надання роботи, яка менше 
пов’язана з ризиком, їх рідше викликають з відпустки, їм легше отримати лікарняний лист, 
вони «завантажені» в основному паперовими справами і виконують менш відповідальну 
роботу, жінки в порівнянні з чоловіками виконують менший обсяг роботи, до них менш 
критично ставиться керівництво, до них висувають менші вимоги під час несення служби, 
керівництво частіше задовольняє їх неформальні прохання і вони частіше отримують 
відпустку в зручний для них час. 

Таким чином, привілеї чоловіків пов’язані з їх статусом, матеріальним забезпеченням та 
перспективами кар’єрного зростання. Вони в цілому підтверджують ідеї маскулінності. 
Привілеї жінок пов’язані в першу чергу з умовами та режимом праці. Привілеї чоловіків 
спрямовані на майбутнє, на подальшу професійну і посадову самореалізації. Привілеї жінок 
орієнтовані на покращення умов праці в сучасний момент.[2, с. 324]                                    

Аналіз причин, що заважають жінці досягати успіхів в лідерстві, продовжують фахівці з 
психології менеджменту Дж. Віткин, С. Картер, М. Хеннінг і А. Жарден. Вони відзначають 
такі недоліки, що заважають жінці досягати успіхів в своїй професійній діяльності:  

1. Жінки в середньому набагато пізніше за чоловіків починають піклуватися про  
особисту  кар’єру. Довге перебування на нижчих посадах технічних фахівців формує 
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психологію виконавця, а багато якостей лідера-організатора, навіть якщо вони яскраво 
виявлялися в дитинстві серед однолітків, безнадійно втрачаються. 

 2. Жінки емоційніші, їх настрій більшою мірою підпорядкований фізіологічним 
процесам  і тому вони не так добре, як чоловіки, уміють управляти собою. В зв’язку з цим 
доречно пригадати слова Конфуція: «Хто не уміє володіти собою, той не зможе керувати  
іншими». Це невміння контролювати і об’єктивно оцінювати свій психічний стан можна  
пояснити постійним  перебуванням ділової жінки в напрузі через необхідність «розриватися» 
між домом і роботою. 

3. Жінки за своєю суттю менш схильні до ризику, ніж чоловіки. Сумніви, коливання, 
страх  змушують  їх перестраховуватися і відкладати до кращих часів найважливіші, такі, що  
не терплять  зволікання,  рішення.   

4. Вони переважно  гірше  поінформовані  про  все, що  не  торкається  їх  безпосередніх 
занять  і  погано  підготовлені  до мінливостей  долі. Жінки «пасують» перед випадковостями  
і  не  уміють  тримати  удари.  

5. Ті ж автори зазначають, що жінки, як правило, недооцінюють роль особистих 
контактів і зв’язків, користь взаємних послуг, протекціонізму і неофіційних відносин.  
Підозрілість і нетерпимість по відношенню до можливих суперниць (а  до  суперниць 
зараховуються усі, хто хоч якось виділяється із загальної маси) не дають змоги жінкам  
об’єднатися  в  одну  «команду»  і  ефективно  співпрацювати, надаючи допомогу одна одній.  

Означене є характерним і для працівників правоохоронних органів в Україні. Так, 
опитувані респонденти, і чоловіки (95%), і жінки (65%), вважають, що «лідер» - це чоловік 
(5% опитуваних чоловіків і 35% жінок вважають, що стать не має значення) рішучий, 
вольовий, внутрішньо сильний, морально стійкий, компетентний, дисциплінований, 
професіонал, витриманий, працелюбний, з почуттям гумору, має свою точку зору, активний, 
сміливий, вміє повести за собою, може бути жорстоким. Але й крім цього його приділяють 
рисами, що є «типово жіночими» (доброта, чутливість, комунікабельність, людяність). Таким 
чином, поведінка лідера, який досягає успіхів, включає в себе і риси, що  є  характерними  у  
першу  чергу  для  жіночої  поведінки.    

В Україні ідея створення цілісної концепції правового регулювання діяльності жінок-
працівників органів внутрішніх справ також підтримується рядом фахівців, які вказують на 
чисельні недоліки діючої нормативної бази, яка є наслідком невдалих компромісів, 
непродуманих рішень, недоглядів і помилок законодавця. Так, до 1999 року збереженню 
офіційної гендерної диспропорції сприяли правила вступу до навчальних закладів системи 
МВС, що обмежували кількість дівчат, які приймалися до навчання, в межах 5-10% від 
загальної кількості щорічного набору курсантів. У якості проблеми для подальшої розробки 
було визначено процес маскулінізації жінок, як результату сприймання і засвоєння ними 
суто чоловічих стереотипів поведінки, що складає зміст початкової професійної деформації. 
Результати здійсненого протягом трьох років психологічного вивчення курсантів 
зафіксували постійну позитивну динаміку різних видів агресивності у дівчат-курсантів 
внаслідок впливу міліцейської субкультури на особистість в процесі професійного 
становлення. Одночасно відзначено, що робота в підрозділах ОВС підвищує рівень 
самооцінки жінок, стимулює їх подальшу професіоналізацію, надає досить широкі 
можливості для самореалізації. 

Як недолік існуючої системи професіональної підготовки, вітчизняними джерелами 
відзначено відсутність спеціалізованих адаптаційних програм, спрямованих на допомогу 
жінкам з числа молодих фахівців в усвідомленні свого статусу та формальних обов’язків, 
засвоєння необхідних рольових позицій при вирішенні конфліктних питань. [4, с. 21-24] 

Проведений аналіз наукових джерел дозволяє сформувати перелік питань, які наразі є 
найбільш проблемними в діяльності жінок-правоохоронців та об’єктом найбільш активної 
уваги фахівців у сфері поліцеїстики, прав людини та гендерних питань. У своєму 
скороченому варіанті він може виглядати наступним чином: 
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1. Проблеми, що виникають через необхідність поєднання служби із домашніми 
обов’язками. 

2. Протиріччя між інтересами державної служби та репродуктивною функцією жінок. 
3. Дискусійність позитивного впливу наступних психофізіологічних особливостей жінок 

на якість виконання ними професійних обов’язків: більш високий рівень емоційності,  
самокритичності та комунікабельності; розвиненість інтуїції, емпатії; більш високий рівень 
виконавчої дисципліни; більша схильність до робочих стресів; менша залежність від 
шкідливих звичок (алкоголь, куріння); менша фізична сила; більш низький рівень 
агресивності. 

4. Розрив, що існує між декларацією рівних можливостей та реальним рівнем 
дискримінації жінок. 

5. Наявність проблеми сексуальних домагань на робочому місці. 
6. Проблема адаптації до умов роботи у чоловічому середовищі. 
7. Проблемні питання у сфері соціальної та правової захищеності жінок. 
Жіночий  стиль керівництва  вважається  м’якшим,  гнучкішим,  ніж чоловічий. Жінки за 

своєю природою більш  комунікабельні, вони більшою мірою орієнтовані на встановлення 
контактів,  відносин,  створення міцної команди. У них краще розвинені вербальні здібності  
та, до того ж, вони емоційно й  духовно більше різнобічні, ніж  чоловіки. Але  у  
правоохоронній діяльності успішній жінці часто доводиться забувати свої звички. Аби 
досягти успіху,  їй  необхідно  переймати чоловічий  стиль  керування. На  службі жінка 
повинна бути власною, сильною, витривалою та жорсткою. На основі вищевикладеного 
можна зробити висновок, що успішна жінка-керівник у правоохоронних  органах повинна  
бути яскравою особистістю, інтелектуально й фізично активною, цілеспрямованою,  
упевненою в собі, самостійно приймати рішення, інтуїтивно відчувати настрій  інших, готова 
до ризику, гідно реагувати  на  критику, зауваження  й  навіть  образу.  Також  їй необхідно 
оволодіти  вмінням  переключатися  з однієї  соціальної  ролі («керівник, ділова жінка») на 
іншу («дочка, мати, дружина»). Ділові якості, уміння досягати результатів, володіння 
методами керування, рівень  інтелекту властиві будь-якому  керуючому незалежно від статі. 
А бути керівником у правоохоронній діяльності – подвійна складність та відповідальність.  
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Один з аспектів проблеми гендерної рівності, на якому ставиться акцент в наші дні – 
рівність у сфері праці та зайнятості. Тут гендерна асиметрія проступає особливо виразно: 
жінки, як правило, працюють в менш престижних галузях, займають менш оплачувані 
посади, менше заробляють, повільніше просуваються по кар'єрних сходах і т. д. Чи вважати 
це нерівністю, а тим паче дискримінацією, або лише відмінностями, які склалися природнім 
шляхом і нікого не ущемляють? Очевидно, що рішення цього питання, як і трактування ідей 
гендерної рівності, буде залежати від прийнятих у суспільстві (або окремою людиною) 
уявлень про природу гендерних відмінностей та належних моделі гендерної поведінки; 
наприклад, від прийняття або відторгнення постулатів про "природне призначення", які 
зумовлюють кожній із статей свою сферу самореалізації та відповідальності, співзвучну її 
єству і природою закладеним схильностям: жінці – сім'ю, забезпечення затишку і душевного 
благополуччя домашніх, чоловікові – роботу, створення суспільно значущих цінностей і 
матеріальне забезпечення сім'ї. 

Згідно з соціологічним словником, гендерний розподіл професій – це нерівномірний 
розподіл чоловіків і жінок у межах певних професій, що склався традиційно та має наслідком 
набагато меншу професійну спеціалізацію жінок ніж чоловіків. Існує ряд професій, в яких 
частка жінок дуже висока, тоді як в інших професіях вона надзвичайно низька. Наприклад, в 
Британії майже 2 / 3 жіночої робочої сили припадає на 10 видів професій, тоді як чоловіча 
робоча сила розподілена більш рівномірно. Прийняті жінки, як правило, займають більш 
низькі рівні у професійній ієрархії. Так, у Британії жінки складають 3/4, а серед 
професіоналів високого рівня їх менше 10%. У межах окремих професій (і в розвинених 
західних, і в постсоціалістичних країнах) також спостерігається гендерна нерівноправність.  

У більшості розвинених країн Заходу 60-ті роки XX століття ознаменувалися початком 
масового виходу жінок на ринок праці. Ця обставина похитнула непорушність традиційних 
уявлень про соціальні ролі чоловіків і жінок, винесло гендерну економічну проблематику на 
порядок денний жіночого руху, і, в підсумковому рахунку, зробило певний вплив на 
формування моделей держави загального добробуту.  

Основними гендерними проблемами, які привернули увагу аналітиків і політичних 
лідерів того періоду були, по-перше, очевидна гендерна асиметрія на ринку праці, що 
виражається у професійній сегрегації за статевою ознакою. По-друге, була виявлена стійка 
кореляція між часткою жінок, зайнятих у тій чи іншій професійній групі, і рівнем середньої 
оплати праці, тобто виявилася проблема більш низької оцінки жіночої праці в цілому. По-
третє, виник новий «формат» суміщення жінками професійних та сімейних обов'язків: з 
приватної труднощі незначної частини жінок це поступово перетворилося на проблему 
більшості жінок, причому впродовж тривалих років. По-четверте, було виявлено наявність 
дискримінації в зайнятості за статевою ознакою (як у відкритій, так і в непрямій формі). 
Нарешті, по-п'яте, було показано, що вихід на ринок праці та економічна незалежність є 
факторами, що сприяють зростанню числа розлучень. 

Вищезазначені проблеми стосовно становища жінок в економіці (а наведений список, 
звичайно ж, далеко не повний) були поставлені на політичний порядок денний в 60-70-ті 
роки, на піку другої хвилі жіночого руху. Одночасно 60-70-і роки можна вважати найбільш 
плідним періодом у плані теоретичного осмислення гендерної економічної проблематики. 
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Саме в ці роки були запропоновані принципово нові теоретичні підходи до аналізу 
домогосподарства, гендерного розподілу праці, дискримінації в оплаті праці тощо, які 
дозволили вписати гендерну проблематику в основну течію (або «mainstream») сучасної 
економічної теорії (саме так зазвичай позначають неокласичний напрямок в економічній 
науці). Дослідження економістів-неокласиків дали потужний імпульс розвитку феміністської 
критики методологічних основ економічної теорії та сприяли пожвавленню дискусії з 
приводу становища чоловіків і жінок в економіці. У 80-90-ті роки гендерна проблематика 
почала поступово освоюватися і представниками інституціональної економіки, які 
відштовхувалися у своїх дослідженнях від базових розробок неокласиків.У підсумку на 
сьогоднішній день гендерна проблематика розглядається економічною наукою з різних 
методологічних позицій, а висновки часто носять суперечащий одне одному характер. 

На стику цих різних підходів і формується в даний час такий науковий напрям як 
«гендерна економіка» («economics of gender», «gender economics»). Предмет її вивчення в 
узагальненому вигляді можна визначити як дослідження джерел, масштабів і механізмів 
прояву економічних відмінностей між чоловіками і жінками. 

Якщо в сучасних західних державах гендерний розподіл професій зазвичай пов'язують з 
більш низькою освітою жінок, то в сучасній Україні, Росії та Білорусі рівень освіти 
працюючих жінок вищий, ніж рівень освіти працюючих чоловіків, що, однак, не змінює 
неефективного характеру використання жіночої праці. У жінок частіше має місце 
розбіжність високого рівня освіти з більш низьким статусом займаної посади, на частку 
жінок припадає велика частина некваліфікованих робіт. Не існує загальноприйнятого 
пояснення існування професійної гендерної сегрегації і нерівності винагород за працю. 
Однак багато дослідників вважають, що окрім чинника освіти на гендерний розподіл праці 
впливає більш низький рівень кваліфікації жінок і труднощі його підвищення, їх подвійна 
зайнятість на роботі та вдома, що знижує конкурентоспроможність жінок, більш низький 
попит на жіночі професії, боязнь безробіття, що змушує багатьох жінок погоджуватися на 
низьку заробітну плату і нецікаву роботу. Відзначається і негативна роль, яку відіграють 
засвоєні жінками патріархальні соціогендерні стереотипи, що закріплюють гендерну 
нерівність в галузі праці. 

Згідно з останніми дослідженнями, розподіл думок щодо рівності можливостей у сфері 
професійної реалізації помітно варіюється в різних соціально-демографічних групах. Про 
дискримінації жінок на роботі частіше говорять освічені, відносно забезпечені респонденти, 
жителі мегаполісів і великих міст. Жителі сіл, малозабезпечені громадяни, люди з менш 
високим рівнем освіти, навпаки, частіше говорять про ситуацію гендерної рівності (а у 
відповідях на відкриті питання і в матеріалах фокус-груп зустрічаються навіть твердження 
про привілейоване становище жінок на службі). [6] 

Швидше за все, ця відмінність - відображення різних виробничих ситуацій, що склалися 
в сфері висококваліфікованої праці, з одного боку, та сфері низькокваліфікованої праці - з 
іншого. У сфері висококваліфікованої праці існує більше можливостей для кар'єрного 
просування і професійного зростання, гендерні виробничі ролі закріплені не дуже чітко. 
Відповідно, більш імовірна "гендерна конкуренція" (і, як одне з супутніх їй явищ, - наявність 
"скляної стелі" для кар'єри жінок). Крім того, можна припустити, що при декларованій 
рівності можливостей і відсутності чітко визначених "гендерних бар'єрів" реальні статусні і 
матеріальні відмінності відчуваються гостріше. У сфері низькокваліфікованої праці - 
навпаки, менше можливостей для професійного просування та виробничої динаміки взагалі, 
більш жорстко закріплені гендерні відмінності в професіях і посадах - відповідно, передумов 
для конкуренції істотно менше. Отже, тут менше формальних приводів згадувати і говорити 
про дискримінацію жінок. 

Отже, чим вище соціальна щабель, тим менше суворо закріплених статусів, тим 
жорсткіше гендерна конкуренція - останню ж жінка, як правило, програє. У певному сенсі 
дискримінація як соціальна проблема виникає там, де відсутні або дають збій 
передвстановлені гендерні моделі і де в результаті виникає гендерна конкуренція за ресурси. 
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У результаті гендерна дискримінація сильніше виражена саме серед тих груп населення, які 
більше за інших орієнтовані на професійну самореалізацію та кар'єрний ріст і які на рівні 
цінностей і декларацій більше інших ратують за рівноправ'я. У повсякденній свідомості 
існують досить стійкі уявлення про поділ професійних занять за ознакою статі. Саме 
найменування професії найчастіше іманентно містить її гендерну ідентифікацію. Наприклад, 
частіше вживається слово "прибиральниця", хоча офіційна назва - "прибиральник". "Праля", 
"швачка" не мають чоловічого аналога, а "виконроб" - жіночого. В основі цього лежать 
традиційні уявлення про гендерні ролі і "природний" розподіл праці за статевою ознакою, що 
включають відмінності між жіночою неоплаченою домашньою працею (приватна сфера) і 
чоловічою оплачуваною (публічна сфера). Професійна сегрегація за ознакою статі чималою 
мірою обумовлена перенесенням цих стереотипів на сферу зайнятості - "жіночі" професії 
постають продовженням жіночих домашніх обов'язків і вважаються пов'язаними із захистом 
репродуктивної функції. 

Подібний горизонтальний розподіл професій настільки ж характерний для чоловічої і 
жіночої праці, як і вертикальний, що забезпечує перевагу чоловіків в тому, що стосується 
оплати та умов праці. Така нерівність існує в більшості відомих суспільств, але його прояви і 
ступені диференціації різні, бо різним чином соціально та історично обумовлені. Особливо 
явно вона проявляється при жорсткій конкуренції в сфері зайнятості. Одним з наслідків 
трансформацій трудового ринку стало посилення дискримінації жінок. У самому загальному 
вигляді причини цього досить очевидні. По-перше, будь-якій економіці властива тенденція 
залучати жіночу робочу силу в період економічного зростання і витісняти її з ринку в 
періоди спаду. По-друге, дискримінації жінок сприяють існуючі в суспільстві упередження. 
Радянський гендерний порядок обумовлював відмінність ролей чоловіка - годувальника сім'ї, 
чий соціальний статус визначався положенням на роботі, і жінки, хоча і працює, але основну 
відповідальність несе за домашнє господарство. Гендерні ідентичності радянського часу до 
сих пір продовжують чинити істотний вплив на поведінку людей у сфері зайнятості. 
Упередження з приводу гендерної поділу праці властиві як роботодавцям, так і самим 
працівникам, змушуючи їх вибирати відповідне місце у професійно-кваліфікаційній 
структурі економіки. 

Гендерна нерівність ‒ це явище соціальне і воно обумовлене не біологічними 
відмінностями між жінками та чоловіками, а, перш за все тим, що економічні, політичні та 
соціальні ресурси розподілені між ними нерівномірно. Причиною цього є гендерна 
дискримінація, тобто, "дії, що закривають членам окремої групи [жінкам] доступ до ресурсів 
або джерел доходу, доступним для інших", тобто чоловіків. [3] 

Принцип рівноправності чоловіків і жінок закріплено в Конституції України, а також в 
інших законодавчих актах. Отже, де-юре права чоловіків і жінок як у суспільстві в цілому, 
так і в сфері суспільної праці рівні, а гендерні нерівності, що виникають де-факто, є 
результатом дискримінаційних практик у сфері трудових відносин.  

В умовах конкуренції, властивої ринковим відносинам, будь-які штучні бар'єри в доступі 
до обмежених ресурсів, до числа яких, безумовно, відносяться робочі місця, є 
дискримінацією. Визначення поняття дискримінації у сфері зайнятості за ознакою статі 
наступне: "Про дискримінацію на ринку праці говорять тоді, коли до працівників, які мають 
однакові характеристики за ознакою продуктивності, ставляться по-різному через те, що 
вони відносяться до певних демографічних груп". [7] Наприклад, якщо на посаду інженера-
конструктора або менеджера претендує людина, що не має спеціального диплома, то відмова 
в роботі на цій підставі буде справедливим, але стать дипломованого фахівця в даному 
випадку значення мати не повинна. Однак у повсякденному житті ми часто бачимо 
оголошення, де на роботу запрошуються працівники певної статі. У всіх випадках, крім 
обумовлених трудовим законодавством (існує офіційний список робіт, заборонених для 
жінок), такі оголошення слід розцінювати як гендерну дискримінацію. Такий вид 
дискримінації в економіці прийнято називати "дискримінацією на рівні переваг" і його 
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здійснюють переважно роботодавці, що мають упередження проти найму на роботу тих чи 
інших демографічних або етнічних груп працівників. Доведено, що найчастіше роботодавці 
(а вони, як правило, представлені чоловіками) вважають за краще наймати на роботу 
чоловіків і відчувають упередження проти жінок-робітниць. 

Неузгодженість гендерних установок і реальної поведінки жінок на ринку праці (висока 
трудова та професійна мотивація), очевидно, вказує на те, що причину жіночої 
"поступливості" і терпимості до дискримінації слід шукати не тільки в сучасних трудових 
відносинах, але і в більш глибинних соціальних нормах і правилах. [7] На їх основі в 
суспільстві сформувалася гендерна культура, яка століттями виробляє і відтворює відносини 
між чоловіками і жінками як ієрархічні, нерівні, підлеглі. Відповідно до проведених 
досліджень, для аргументації "природності" і "законності" такого гендерного порядку 
використовується авторитет релігії ("Всякому чоловікові голова Христос, дружині глава - 
чоловік ..."), філософії ("Йдучи до жінки, не забудь батіг" - Ніцше) , а в останні роки ще й 
ЗМІ (рекламні ролики про домогосподарок, весь сенс життя яких зводиться до приготування 
"супчику" і відбілювання сорочок для чоловіка). Образи жінок, створювані, трансльовані і 
впроваджувані в суспільну свідомість ЗМІ відповідають традиційним гендерним 
стереотипам: "жінка-мати і дружина", "злочинниця чи жертва", "сексуальна приманка". Ці 
образи не тільки ускладнюють соціалізацію жінок і стають бар'єром на шляху їх 
самореалізації, але й суперечать правді життя, яка вимагає від сучасних жінок стійкості, 
відповідальності, впевненості та інших якостей, які допомагають їм впоратися зі складними 
життєвими ситуаціями як у суспільстві, так і в сім'ї. [6]  

Таке прийняття нерівності на ринку праці, де чоловіки нагорі, а жінки - внизу, може 
вважатися формою самообмеження з боку жінок, що лежить в основі готовності 
погоджуватися на погано оплачувану і низькостатусну роботу. Більше того, є мало шансів на 
виникнення якогось колективного виклику такому порядку, оскільки перший крок 
мобілізації навколо будь-якої проблеми - почуття незадоволення. Більшість українських 
жінок не вважають перевагу чоловіків у сфері праці фундаментальної несправедливістю. 
Дослідження показують, що звичайною практикою державних служб зайнятості при 
працевлаштуванні є маркування вакансій на "чоловічі" або "жіночі". Чиновники ж державних 
служб зайнятості, "що йдуть на поводу" у роботодавців, які віддають перевагу найманню на 
роботу чоловіків, маркуванням професій на "жіночі" і "чоловічі" відтворюють їх 
дискримінаційні вимоги до працівників, розширюючи рамки соціальної гендерної нерівності. 
До речі, і сам цей список заборонених для жінок робіт, з точки зору сучасних підходів до 
проблем гендерної рівності, також не є беззаперечним. Розвиток міжнародного трудового 
права йшов по шляху відмови від патерналістських і заборонних заходів щодо праці жінок, 
оскільки такого роду політика: вводить подвійний стандарт для працівників чоловіків і 
жінок, коли тільки чоловікам дано право самим приймати рішення про вибір роботи; 
розглядає жінок як недієздатних громадян, які не в змозі самостійно прийняти рішення про 
вибір роботи, і тому це питання за них вирішує держава, яка вводить список заборонених для 
жінок робіт; є дискримінаційною щодо чоловіків (адже важкі та шкідливі умови праці згубні 
для їхнього здоров'я також); не стимулює роботодавців до поліпшення умов праці. [11] 

Виняток складають спеціальні заходи з охорони материнства, які згідно зі ст. 4 Жіночої 
Конвенції ООН 1979 р. не вважаються дискримінаційними, а нерівне ставлення до жінок в 
даному випадку є справедливим. Однак ці заходи повинні розглядатися не як "пільги" для 
працюючих жінок, а як створення можливостей для реалізації їх репродуктивних прав. В 
умовах ринкових відносин і конкуренції за робочі місця, заборонні заходи держави стають 
небезпечним знаряддям маніпулювання і посилення експлуатації на ринку праці. Але 
головне - альтернативою заборонених для жінок професій в офіційній сфері зайнятості стає 
праця у тіньовий /неформальній економіці, де взагалі не діють закони і гарантії зайнятості. 

В якості основних джерел нерівності в оплаті праці у соціально-економічній теорії 
прийнято вважати вік, освіту, професію, стаж і досвід роботи. Але, як показують розрахунки 
зарубіжних фахівців (дані української статистики, на жаль, неповні і не дають можливості 
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провести подібні розрахунки), навіть після усунення відмінностей у всіх цих показниках, 
різниця в оплаті праці на користь чоловіків все одно залишається. "Незрозумілі" розбіжності 
є результатом дискримінуючої поведінки роботодавців, які можуть платити жінкам менше, 
ніж чоловікам, які мають ті ж характеристики з точки зору продуктивності". Такий вид 
дискримінації на ринку праці отримав назву поточної дискримінації. [8] 

Підтвердженням поточної дискримінації на сучасному українському ринку праці є 
відмінності в оплаті праці чоловіків і жінок з однаковою професією. Це особливо видно у тих 
професійних групах, роботу яких можна спостерігати зі сторони. Існує закономірність, 
пов'язана з гендерною сегрегацією зайнятості: чим вища зарплата, тим нижча частка жінок в 
даній професійній групі, чи їх там зовсім немає, як-то серед шахтарів, нафтовиків і ін.. [8] 

Гендерна асиметрія з оплати праці настільки велика, що простежується навіть на рівні 
галузей. Зіставлення галузевих змін зайнятості за статтю з тенденціями змін рівня заробітної 
плати цих же галузей дозволяє зробити висновок, що за останнє десятиліття в галузях з 
рівнем заробітної плати (фінанси, торгівля, управління, приватна охорона здоров'я) чоловіки 
активно і успішно (!) конкурували з жінками за робочі місця, внаслідок чого кадровий склад 
цих галузей "маскулінізовався". А там де зарплата мала тенденцію до зниження, чоловіки 
залишали галузі (освіта, лісне господарство), залишаючи робочі місця жінкам. [3] 

Таким чином, досягнення справедливої рівності між чоловіками та жінками в 
цивілізованому, високорозвиненому ринковому суспільстві лежить на шляхах пошуку нових 
можливостей щодо об'єднання сфер ринкового виробництва і сімейного відтворення, 
громадського і домашньої праці, гармонійного поєднання, як чоловіками, так і жінками 
роботи у всіх сферах людської діяльності. Безумовно, це складне завдання, але вона варта 
того, аби нові жінки і чоловіки ХХІ ст. активно зайнялись його рішенням. 
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Гендерні стереотипи приймають активну участь у формуванні структури ментальності 
нації, великою мірою визначають напрями її подальшого розвитку, впливають на розподіл 
ролей у суспільстві, забарвлюють культурне життя та багато в чому будують фундамент для 
появи стійких образів чоловіка та жінки, які, в свою чергу, обґрунтовують розподіл 
суспільних ролей та обов’язків за ознакою належності до певної статі. 

Очевидно, що процес формування такого вкрай стійкого як емоційно забарвленого, так і 
раціоналізованого образу співпадає із когнітивним та психоемоційним розвитком людини, а 
його основні етапи співпадають з першими періодами розвитку дитини, а саме: етапом 
безпосереднього емоційного спілкування з дорослими (перші 12 місяців життя за 
О.М.Леонтьєвим), раннім дитинством ( 1-3 рік життя) та дошкільним періодом. Головними 
видами соціальної діяльності в ці періоди є активна взаємодія із дорослими (переважно 
родичами та однолітками) та гра як вид першої соціальної діяльності [1].  

Процес, протягом якого діти навчаються (або їх активно навчають), що існують речі 
притаманні виключно певній статі, отримав назву диференційованої соціалізації. Іншими 
словами, дитина поступово починає примірювати на собі роль, яку у майбутньому буде 
виконувати у суворій відповідності до тієї статі, яка була їй дарована природою. Активно 
процес гендерної соціалізації починає набирати обертів тільки-но закінчився етап гендерної 
ідентифікації та дитина почала відзначати наявність відмінностей між жінками та 
чоловіками, у віці близько трьох років. При цьому, хлопчики починають копіювати 
поведінку чоловіків, а дівчатка - жінок, що може бути пояснене в рамках існування таких 
феноменів як диференційоване посилення та диференційоване наслідування, які, у свою 
чергу, виявляються у суспільному підтриманні або навпаки покаранні вчинків, що можуть 
бути віднесеними до певної гендерної моделі. Не дивлячись на те, що дитина, яка перебуває 
в суспільстві, має змогу спостерігати за поведінкою, що притаманна обом батькам, майже 
завжди вона буде намагатися підтримувати ту рольову модель, яка відображає доцільну 
гендерну поведінку, тобто ту, яка ототожнюється із її власною статтю. 

Проблема гендерних стереотипів тісно пов'язана з більш загальною проблемою 
приналежності людини до певної статі. Існуюча наукова традиція її дослідження 
представлена трьома напрямами: психологічним, соціальним і культурологічним. З точки 
зору культурологічного аспекту далеко не останню роль у формуванні «правильної» ролі на 
майбутнє відіграє дитяча література, починаючи із найпершої її ланки – казок та байок. 
Зрозуміти суть та особливості гендерних стереотипів сучасності можна, звернувшись до 
традиційної, народної культури, представленої для дітей у рамках саме казкарства. Народна 
(як певною мірою і авторська) казка, являє собою адаптований варіант певного міфу та несе 
в собі міфологію культури.  

Культурологічний напрям гендерної проблематики, що освітлений у літературних 
джерелах, показує, що особливості гендерних відносин виникають на ґрунті національної 
відмінності, містять у собі етичні та естетичні принципи і систему цінностей, що є 
загальноприйнятою у певній культурі. Дослідження гендеру в цьому аспекті на матеріалі 
різних культур велися Дж. Фрезер (JG Frazer), Е. Тайлор (E. В. Tylor), Ф. Боас (F. Boas), Б. 
Малиновським (В. Malinowski), В. Тернером (V. Turner), В. Я. Проппом, В.М Тодоровим та 
іншими [2,3]. 

 Навіть швидке нагадування змісту практично будь-якого літературного твору для дітей 
дозволяє підтвердити існування чіткого розподілу персонажів за ознаками виду праці 
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(ведення домашнього господарства або робота за межами дому), розумових здібностей 
(красива та наївна принцеса на противагу красивому, проте надзвичайно розумному принцу), 
вибору життєвої позиції (пасивно-очікувальна у героїнь та активна у більшості героїв), які 
основані на статевих відмінностях персонажів. Як наслідок, тлумачення практично будь-
якого твору для дитини може бути вписане в рамки схеми: «жінці не варто особливо 
працювати над собою (крім звісно підтримання головного надбання – зовнішньої краси), все, 
що потрібно, зробить чоловік». Резюмуючи, можна намалювати наступний «ідеальний» 
казковий образ: жінка -  молода красива дівчина, що збирається вийти заміж, і тому їй 
доводиться пройти ряд випробувань, або добропорядна дружина, яка всіляко намагається 
допомогти своєму чоловікові. Саме така, непопулярна сьогодні на словах, і стара, як світ, 
установка на заміжжя і народження дітей на ділі закладена в багатьох казках («Царівна-
жаба», «Марья Моревна»). «Казкова жінка» веде виключно порядний спосіб життя, завжди 
вміє готувати, вкрай хазяйновита та працьовита, крім того, вона обов'язково розумна, хитра, 
мрійлива, будь-яку справу доводить до кінця. Особливо виділяється ії зовнішня краса, яка 
являє собою ідеал прекрасного певної історичної епохи. Практично завжди, зовнішня краса 
сполучена з багатим внутрішнім світом, моральною гідністю, багатьма чеснотами. У 
О.С.Пушкіна в «Сказке о царе Салтане» знаходимо прекрасний образ гендерних 
стереотипізованих моделей життя жінки: «Три девицы под окном// Пряли поздно вечерком.// 
«Кабы я была девица царица,-//Говорит одна девица,-//То на весь крещеный 
мир//Приготовила б я пир».// «Кабы  я была царица,-//Говорит её сестрица,-//То на весь бы 
мир одна//Наткала  я полотна».// «Кабы я была царица,-Третья молвила сестрица,-//Я б для 
батюшки царя // Родила богатыря». 

Чоловік у казці виконує здебільшого роботу поза домом, пов’язану найчастіше з 
контактом з природними силами та іх освоєнням, присвоєнням чи перемогою над ними. 
Формується стереотип фізично активного, але особистісно пасивного героя, що покладається 
на вдачу або магічні сили. Класичні приклади героїв такого типу наведено у казках «Сивка-
бурка»; «Иван-царевич и серый волк»; «Царевна-лягушка»; «Волшебное кольцо»; «Медный 
лоб»; «Конек-горбунок» П. Ершова; «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке» 
О.С Пушкіна. Варто зазначити, що на відміну від трактовки поняття «щастя» та «успіх» для 
героїнь жіночої статі, які наводяться лише з позиції особистісної реалізації у сім’ ї, 
материнстві, «жіночому» щасті, наріжним каменем чоловічого успіху вважається соціальне 
становлення, що передбачає збільшення достатку, появу нової більш вигідної соціальної ролі 
та успіх в суспільстві. Цікаво також те, що досягає такого успіху  у форматі шлюбних 
відносин передусім жінка знедолена на початку в соціальному плані (молодша сестра, 
падчерка), суспільне положення якої змінюється як раз і завдяки економічно та статусно 
обґрунтованому шлюбу, а не власному розвитку, як у випадку із чоловіком. І якщо багато 
чоловіків, що на початку казки не мають інтелектуального капіталу, згодом  розвивають себе 
та займають активну позицію по відношенню до себе, жінки, маючи прекрасний стартовий 
капітал, провадять практику пасивності по відношенню до свого особистісного зростання.  
На неможливість такої роботи над собою, ії шкідливість, навіть, мимохідь вказує казка 
«Аленький цветочек». Як стає відомо головній героїні, одинадцять ії попередниць були 
знищені, бо не змогли покохати потвору – тобто відмовилися від запланованого особистого 
щастя у шлюбі, відмовилися від служіння чоловіку. Висновок для дитини очевидний: не 
хочеш бути такою, як усі, - не вийдеш заміж, значить не будеш жити. Слова С.Т.Аксакова 
говорять самі за себе: «И жил я таковым страшилищем и пугалом ровно тридцать лет, и 
залучал я в мой дворец заколдованный одиннадцать девиц красных, а ты была двенадцатая. 
Ни одна не полюбила меня за мои ласки и угождения, за мою душу добрую. Ты одна 
полюбила меня, чудовище противное и безобразное, за мои ласки и угождения, за мою душу 
добрую, за любовь мою  тебе несказанную, и будешь ты за то женою короля славного, 
королевою в царстве могучем». 

Вкрай цікавими видаються розподіл репродуктивного навантаження та відношення до 
батьківства. Поява дитини безпосередньо пов’язана лише з матір’ю: вагітність - диво (з'їла 
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горошину, чарівну рибку) або чудесна поява дитини у безплідної жінки (виростила квітку з 
ячмінного зерна, зліпила, вимолила)   казках «Дюймовочка» Г. - Х. Андерсена, , «Іван - 
коров'ячий син», «Морський цар і Олена Премудра», «Котигорошко». Прекрасний приклад 
поданий В.А.Жуковським у казці «Спящая царевна»: «Жил да был добрый цар Матвей;// 
Жил с царицею своей// Он в согласье много лет;// А детей все нет как нет.// Раз царица на 
лугу,// На зеленом берегу// Ручейка была одна;// Горько плакала она.// Вдруг, глядит,ползет к 
ней рак;// Он сказал царице так:// «Мне тебя, царица, жаль;// Но забудь свою печаль;// 
Понесешь ты в эту ночь:// У тебя родится дочь». 

Вихід за рамки ролі «жінки-берегині» здійснюється вкрай рідко та ототожнюється із 
героїнями воїнами – Мар’я - Моревна, Марія Краса Довга Коса. Героїня народної казки 
Мар’я Моревна вирішує навіть воювати: «Иван-царевич тому и рад, две ночи в шатрах 
ночевал, полюбился Марье Моревне и женился на ней. Марья Моревна, прекрасная 
королевна, взяла его с собой в своё государство; пожили они вместе сколько-то времени, и 
вздумалось королевне на войну собираться; покидает она на Ивана-царевича всё хозяйство и 
приказывает: «Везде ходи, за всем присматривай…!»»  

Казки направляють вміння дитини самостійно робити висновки, на прикладах поведінки 
казкових героїв дитина самостійно може «вибудовувати» поняття про добро і зло, про 
«правильне» та «неправильне», «притаманне» та «непритаманне» певній статі. Не дарма 
відомий психоаналітик Е. Берн у своїй роботі «Люди, які грають в ігри» назвав казки ні чим 
іншим як основним елементом формування «суспільного несвідомого» та важелем, що 
багато в чому впливає на життєвий сценарій людини. Важливим є також те, що крім 
особистісного сценарію, казка дає можливість появі уявлення про сценарії розвитку 
сімейних відносин [4].  

Не дивлячись на те, що сьогодні незаперечним є факт еволюційної зміни світу 
традиційних уявлень і цінностей, руйнації та трансформації традиційних гендерних 
установок та стереотипів, розвитку культури гендерних відносин нового типу, в рамках 
класичної казки, що ії добре знає практично кожна дитина нічого не змінюється. Так, 
класичним прикладом (представленим саме Берном) є загальновідома та вкрай популярна 
казка «Червона шапочка» Шарля П’єро. Уважному читачу (дорослому, зрозуміло) одразу ж 
кидається в око відсутність в структурі сім’ ї головної героїні батька як такого, з одного боку, 
та мужнє несення матір’ю тягаря домашнього господарства та догляду за похилими 
родичами. Очевидно, заклопотаність матері є вкрай значною, бо дівчинка, яка вимушена 
виконувати зовсім недитячу роль годувальниці для своєї бабусі зовсім не знайома із 
особливостями моделей статевої поведінки, як стає зрозуміло після її зустрічі з вовком у лісі. 
На противагу європейській традиції казок, матері-одиначки в слов’янській  казкової традиції 
практично не відомі: навпаки, дівчинка, як правило, залишається саме з батьком і втрачає. 
Поява нової жінки у житті батька такої героїні привносить із собою зав’язку сюжету казки у 
вигляді переслідувань та жорстокості з боку мачухи («Попелюшка», «Василиса Прекрасная», 
«Аленький цветочек»). Та не зважаючи на різність у побудові сюжету, результат вітчизняної 
казки ідентичний до закордонного аналога – де перебуває батько героїні невідомо. 
Достеменно маленький читач дізнається лише, що він (батько) дуже зайнятий справами, що 
важливіші від виховання дитини, участі в сімейному житті, домашніх справ. Умовно кажучи, 
батько є безсловесним посібником мачухи, не намагаючись протидіяти будь-яким способом 
поведінці власної дружини. Таким чином, чітко окреслюється образ пересічного слабкого 
залежного від жінки чоловіка, дії якого повною мірою підпорядковані злій, проте завжди 
розумній дружині. Класична казка Шаля П’єро «Попелюшка» так описує побут сім’ ї, в якій 
довелося жити головній героїні казки: «Один багатий удівець одружився вдруге з удовою, 
такою чванливою та гордовитою, якої, відколи світ світом, ніхто й не бачив. Вона мала двох 
дочок, теж чванливих і гордовитих. А в чоловіка була своя дочка, надзвичайно добра та 
ніжна — вся в матір, найкращу жінку в світі. Не встигли відсвяткувати весілля, як мачуха 
вже показала свою лиху вдачу. Вона ненавиділа пасербицю за її красу, бо поряд з нею її 
власні дочки здавалися ще огиднішими. Отож мачуха й загадувала дівчині робити 
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найбруднішу роботу в домі — мити посуд, прати одежу, прибирати кімнати. Спала дівчина 
аж під самим дахом, на горищі, на благенькому солом’яникові, тим часом як сестри її жили в 
розкішних покоях з м’якими постелями та дзеркалами, що в них бачили себе з голови до ніг. 
Бідна дівчина покірно терпіла всі кривди й не наважувалась жалітися батькові — той 
однаково вилаяв би її, бо в усьому корився своїй лихій дружині».   

Особлива роль приділена у казках такому почуттю як кохання, яке, по суті, є не тільки 
фундаментом, на якому розвиваються характери та відносини героїв, а і головною силою, яка 
здатна вплинути на героя, змінити його якісно. Майже завжди, коли мова йде про кохання, 
автоматично мається на увазі, кохання жертовне з боку жінки та кохання-перемога 
(винагорода) для чоловіка. Героїнь казок власне ніхто про бажання шлюбу ніколи не питає. 
Факт, що ії полюбили прирівнюється до факту – треба вийти заміж, бо чоловік у якості 
голови сім’ ї та джерела особистісної реалізації – найвище благо. Так, герой «Сказки о царе 
Салтане» підслухавши розмову трьох сестер дуже швидко приймає доленосне рішення, про 
яке він повідомляє своїй обраниці як про вирішене питання: «…в светлицу входит царь,// 
Стороны той государь.// Во все время разговора// Он стоял позадь забора//; Речь последней 
по всему// Полюбилася ему.// «Здравствуй, красная девица,-//Говорит он,-будь царица// И 
ради богатыря// Мне к исходу сентября». 

В якості підсилення такої трактовки роли жінки практично завжди використовується 
протиставлення головній щасливій героїні, яка важкою роботою заслужила особисте щастя, 
долі ії зведених лінивих, дурних або жорстоких сестер, що зазнають повне фіаско у боротьбі 
за омріяний приз – шлюб. Дивує з цього приводу лише одне: яким чином свого часу гарного 
чоловіка отримала мачуха, що уявляє собою у всіх слов’янських казках уособлення зла? І 
чому, зрештою, вона є такою завжди? Видається, це можна спробувати пояснити попередньо 
згаданою безпосередньою залежністю батьківства від матері, а не батька. Тобто, падчерка, 
що стає після смерті матері прямим продовженням батька, чоловіка, не може сприйматися як 
особа, що заслуговує батьківських почуттів від іншої жінки, бо самим своїм існуванням 
загрожує самому існуванню трактовки родини, як явища, для якого потрібна, в першу чергу, 
жінка-мати, а не чоловік-батько. Падчерка - це «часточка» сім'ї, роду чоловіка і ставитися до 
неї терпимо означає в майбутньому допускати неважливість  ролі матері. І якщо біологічна 
мати є важливою a priori, мачуха стає важливою за результатом своїх дій, що формують 
страх та покору. 

Ще один доволі цікавий гендерний сценарій зашифрований у казках на кшталт «Гидкого 
каченя», героїні якого не прикладаючи жодних зусиль перетворюються з сірих мишок на 
білих лебедів. Важливим тут є реакція оточуючих, в першу чергу представників протилежної 
статі, які жодним чином не сприймають духовну внутрішню красу такого роду героїнь та не 
приділяють жодної уваги до їх чарівного перетворення. Цікаво, що у аналогічних героїв 
чоловічої статі (як у потвори у казці «Красуня та чудовисько») акцент зроблений на позиції 
внутрішнього розвитку та дій, які й стають фундаментом почуттів до них з боку жінок, що 
лише як результат приводить до їх зовнішнього перетворення. 

Надбанням суто слов’янського фольклору є ціла низка чудово прописаних образів героїв 
чоловіків - лінивців, серед яких Іван-Дурак, Ємеля та багато інших. Ці герої наділені 
виключно позитивними рисами, а винагородою за  їх надприродну лінь стають кохання та 
усілякі матеріальні надбання. Варто зауважити, що героїнь жіночої статі, не наділених 
належною працьовитістю (стосовно хатньої роботи, зрозуміло) та змальованих з позитивного 
боку, взагалі не має. Навпаки, лінива жінка приречена на крах у всіх сферах життя. Хоча 
жінка у казках найчастіше розумна та талановита, об’єктом різноманітної кривди та шкоди 
стає саме вона, а не лінивий, дурний чоловік.  Досить згадати такі відомі і улюблені дітьми 
казки як «Морозко», «Василиса Прекрасна», «Крошечка-Хаврошечка» та багато інших, 
головні героїні яких потерпають від зазіхань відомих або таємних сил зла та стають 
пасивним об’єктом  спасіння з боку чоловіків. 

Дуже цікавою та мало висвітленою саме з позиції гендерної проблематики є казка 
«Золотое яичко», яка отримала друге життя в обробці Костянтина Ушинського із назвою 
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«Курочка Ряба». Казка, що розрахована на наймолодшу ланку підростаючого покоління, 
являє собою приклад суцільних протиріч, можливо, навіть парадоксів. Казка, у якій мова йде 
про курочку Рябу має понад півтора десятка варіантів, де присутні декілька різних 
персонажів: дід з бабою або одна старенька, курочка ряба або чорна, яка зносить яєчко або 
просте чи золоте, чи невідомо яке. У чотирьох лише казках дід з бабою намагаються розбити 
яйце і завжди плачуть, коли його розбиває мишка.  

Найнесподіванішою, на наш погляд, є варіант казки, представлений у О.М. Афанас’єва  у 
його «Народных русских сказках»: «Жил-был старик со старушкою, у них была курочка-
татарушка, снесла яичко в куте под окошком: пестро, востро, костяно, мудрено! Положила 
на полочку; мышка шла, хвостиком тряхнула, полочка упала, яичко разбилось. Старик 
плачет, старуха возрыдает, в печи пылает, в верхней избе шатается, девочка-внучка с горя 
удавилась. Идет просвирня, спрашивает: "Что они так плачут?" Старики пересказывают: 
"Как нам не плакать? Есть у нас курочка-татарушка, снесла яичко в куте под окошком: 
пестро, востро, костяно, мудрено! Положила на полочку; мышка шла, хвостиком тряхнула, 
полочка упала, яичко и разбилось! Я, старик, плачу, старуха возрыдает, в печи пылает, верх 
на избе шатается, девочка-внучка с горя удавилась". Просвирня как услыхала - все просфиры 
изломала и побросала. Подходит дьячок и спрашивает у просвирни: "Зачем она просфиры 
побросала?» Далі пригоди дяка приводять його до попа, який чинить доволі дивно: «а поп 
побежал, все книги порвал». 

Як і більшість народних слов’янських казок, «Курочка Ряба» починається словами «жил-
был старик со старушкою», тобто має місце представлення сім’ ї, про яку піде мова далі. 
Очевидно, що перед нами вже немолоде подружжя (про вік нам говорить звернення «старий 
та стара»), разом із якими живе онука. Зав’язка сюжету відбувається коли курочка-татарушка 
знесла для них яйце. Образ яйця для слов’янської культури та міфології важко переоцінити: 
це і втілення життя або смерті (практично завжди смерть  героя, що уособлює негатив, 
Кощея Безсмертного, наприклад, захована саме у яйці); пасхальні яйця є атрибутом одного з 
головних релігійних свят християн - дня поминання чудесного Воскресіння розіп'ятого на 
хресті Ісуса Христа; задовго до появи християнства давні народи вважали яйце прообразом 
Всесвіту - з нього народився світ, що оточує людину (у слов'янських народів яйце 
асоціювалося з родючістю землі, з весняним відродженням природи, а на писанках, про 
існування яких було відомо до прийняття християнства, відображені архаїчні уявлення 
слов'ян про всесвіт). Проте, якщо уважно вчитатися в опис яйця, що його знесла курочка, 
саме у цьому варіанті казки («пестро, востро, костяно, мудрено»), з’являються аналогії із 
яйцем, яке несе у собі життя у прямому сенсі, тобто із жіночою яйцеклітиною та результатом 
ії розвитку – дитиною, яка має особливу значущість для батьків, особливо вже немолодих. 
Основна мета слов’янської жінки, надмета ії життя - материнство, яке можливе за природних 
умов лише у молодому здоровому віці, за підтримки вищих сил, які дарують дитину, як 
уособлення продовження роду, а значить і життя. Коли ж у старого подружжя з’являється 
малюк, при чому, якщо згадати опис казкового яйця, дитина з усіх сторін добра, здорова, 
розумна, можна було би допустити, що онука, яка має сакральний дар материнства природно 
без підтримки магії (уособленням якої є курочка Ряба), могла би удавитися від ревнощів та 
відчуття втрати свого призначення, сенсу свого буття. Однак, заподіює вона собі смерть 
дізнавшись про втрату дитини. Як не дивно, хочеться пов’язати такий розвиток подій із 
діаметрально протилежним баченням: вочевидь, можливість материнства у пізньому віці, яка 
є результатом магії, надприродного, небожественного, таємничого сприймається підсвідомо 
онукою як можливість свободи,  принципово нової поведінки та ролі, не прив’язаної так 
сильно до материнства. Втрата ж яйця як символу імовірної гендерної свободи і стає 
причиною безвиході, яка призводить до рішення втрати життя у такій його моделі. Непряме 
підтвердження такої, на перший погляд, досить неоднозначної трактовки знаходиться у 
подальшому розвитку подій. Винуватцями смерті дитини - розбитого яйця, стають знання та 
релігія, тобто те, що заперечує пізнє материнства, з одного боку, та формує фундамент на 
підтримку чіткої гендерної ролі слов’янської жінки як матері та берегині домашнього 
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вогнища. Можливо, саме такий глибоко вбудований зміст забезпечив швидке забуття цього 
варіанту загально відомої казки у слов’янської нації, вихованої на ідеях головування 
чоловіка на обов’язковості материнства як ключа до реалізації жінки у житті. 

Таким чином, казки, представлені як народною, так і авторською адаптованою 
творчістю, несуть на собі вплив національних та культурних явлень про гендерні моделі та 
ролі та, являючи собою значущий елемент дитячої освіти, здійснюють власний прихований 
вплив на сприйняття гендерної реальності: так поступово і ненав’язливо відбувається процес 
гендерної соціалізації, із побічними ефектами якої доросла людина буде стикатися кожного 
дня.  
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Сучасне суспільство є свідком значних змін, що відбуваються в світі. Це зміни у сфері 
політики та державного управління, зміни в соціальній, культурній та релігійній сфері, а 
також значні зміни в економічному житті суспільства. Адже ми живемо в епоху переходу до 
постіндустріального суспільства, коли на перший план виходить не фізична праця, а рівень 
знань, інформаційні технології. Стан українського суспільства характеризується наявністю 
проблем у різних сферах діяльності, які вимагають пошуку дозволів. Всі проблеми 
взаємопов'язані, саме тому необхідно застосувати комплексний підхід для їх вирішення. 
Розробка стратегії сталого розвитку для України повинна бути заснована на ретельному, 
всебічному вивченні існуючого стану нашого суспільства, а також на аналізі потенційних 
можливостей його поліпшення [1]. 

Сталий розвиток охоплює майже всі сфери життєдіяльності людей і тому соціально-
філософське осмислення проблеми сталого розвитку в контексті гендеру є актуальним. 
Гендерна проблема виступає як глобальна, бо гендерна нерівність обмежує права і 
можливості половини людства і тим самим перешкоджає сталому розвитку спільноти. 

Мета нашої роботи: дослідити стратегії сталого розвитку для України, а також 
потенційної можливості поліпшення стану нашого суспільства за умови реалізації гендерної 
рівності. 

Досягнувши високого рівня розвитку, людство створило реальну загрозу своєму 
існуванню. Спроби вирішити соціально-економічні проблеми з впровадження екологічно-
чистих ресурсо і енергозберігаючих технологій виявились достатніми лише для того, щоб 
призупинити негативні процеси в оточуючому середовищі. Сьогодні на глобальному та 
локальному рівнях стрімко погіршується стан довкілля, росте бідність деградують всі сфери 
соціального життя, й що саме небезпечне, людство втрачає моральні і духовні цінності [2]. 

При аналізі сучасних проблем з'явилося розуміння того, що не можна відділяти питання 
економічного розвитку від питань навколишнього середовища, соціальних проблем. Багато 
форм розвитку наносять збиток саме тим природним ресурсам, які служать для них базою, а 
погіршення стану природного середовища підриває зростання економіки. Як вихід з 
глобальної соціально-екологічної кризи Комісія Брундтланд запропонувала концепцію 
сталого розвитку. [3 с.77] 

Поняття «сталого розвитку» запропоновано Міжнародною комісією з навколишнього 
середовища і розвитку (МКОСР). У 1987 р. в доповіді «Наше спільне майбутнє» було 

визначено, що «сталий розвиток ‒ це такий розвиток, який задовольняє потреби 
теперішнього часу, але не ставить під загрозу можливості майбутніх поколінь задовольняти 
свої власні потреби». Звідси випливає, що сталий розвиток є неодмінна умова і, одночасно, 
наслідок внутрішньої політики та глобального партнерства держав при вирішенні 
соціальних, економічних та екологічних проблем, задоволення потреб людей і народів у 
матеріальному і духовному добробуті і сприятливому стані природи. Концепція сталого 
розвитку з'явилася в результаті об'єднання трьох основних точок зору: економічної, 
соціальної та екологічної. Економічний підхід до концепції сталого розвитку заснований на 
теорії максимального потоку сукупного доходу Хікса-Ліндаль, який може бути зроблений за 
умови, принаймні, збереження сукупного капіталу, за допомогою якого і проводиться цей 
дохід. Ця концепція передбачає оптимальне використання обмежених ресурсів і 
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використання екологічних - природо-, енерго-, і матеріало-зберігаючих технологій, 
включаючи видобуток і переробку сировини, створення екологічно прийнятної продукції, 
мінімізацію, переробку та знищення відходів. Однак при вирішенні питань про те, який 
капітал повинен зберігатися (наприклад, фізичний, природний, чи людський) і в якій мірі 
різні види капіталу взаємозамінними, а також при вартісній оцінці цих активів, особливо 
екологічних ресурсів, виникають проблеми правильної інтерпретації сталого розвитку. 
З'явилися два види сталості – слабка, коли мова йде про незнижуваний в часі природний і 
вироблений капітал, і сильна – коли повинен не зменшуватися природний капітал (причому 
частина прибутку від продажу невідновних ресурсів повинна спрямовуватися на збільшення 
цінності відновлюваних природного капіталу). 

З екологічної точки зору, сталий розвиток має забезпечувати цілісність біологічних і 
фізичних природних систем. Особливе значення має життєздатність екосистем, від яких 
залежить глобальна стабільність усієї біосфери. Більш того, поняття «природних» систем і 
ареалів проживання можна розуміти широко, включаючи в них створене людиною 
середовище, таке як, наприклад, міста. Основна увага приділяється збереженню здатностей 
до самовідновлення і динамічної адаптації таких систем до змін, а не збереження їх у 
деякому «ідеальному» статичному стані. Деградація природних ресурсів, забруднення 
навколишнього середовища і втрата біологічного різноманіття скорочують здатність 
екологічних систем до самовідновлення. 

Соціальна складова сталого розвитку орієнтована на людину і спрямована на збереження 
стабільності соціальних і культурних систем, в тому числі, на скорочення числа руйнівних 
конфліктів між людьми. Важливим аспектом цього підходу є справедливий розподіл благ. 
Бажано також збереження культурного капіталу і різноманіття в глобальних масштабах, а 
також більш повне використання практики стійкого розвитку, наявної в не домінуючих 
культурах. Для досягнення стійкості розвитку, сучасному суспільству доведеться створити 
більш ефективну систему прийняття рішень, яка враховує історичний досвід і заохочує 
плюралізм. У рамках концепції людського розвитку людина є не об'єктом, а суб'єктом 
розвитку. Спираючись на розширення варіантів вибору людини як головну цінність, 
концепція сталого розвитку має на увазі, що людина повинна брати участь у процесах, які 
формують сферу її життєдіяльності, сприяти прийняттю і реалізації рішень, контролювати їх 
виконання. 
 

  

Рис. 1 – Взаємозв'язок елементів сталого розвитку 



 

Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір 
 

 34    

Узгодження цих різних точок зору та їх переклад на мову конкретних заходів, що є 
засобами досягнення сталого розвитку - завдання величезної складності, оскільки всі три 
елементи сталого розвитку повинні розглядатися збалансовано. Важливі також і механізми 
взаємодії цих трьох концепцій. Економічний і соціальний елементи, взаємодіючи один з 
одним, породжують такі нові завдання, як досягнення справедливості всередині одного 
покоління (наприклад, щодо розподілу доходів) і надання цілеспрямованої допомоги бідним 
верствам населення. Механізм взаємодії економічного та екологічного елементів породив 
нові ідеї щодо вартісної оцінки та інтерналізації (обліку в економічній звітності підприємств) 
зовнішніх впливів на навколишнє середовище [4]. Нарешті, зв'язок соціальний елемент 
викликає інтерес до таких питань як зв'язок поколінь і гендерна рівність, включаючи 
дотримання прав майбутніх поколінь, та участі населення в процесі прийняття рішень не 
залежно від прийняття рішень.  

Зупинимося на соціальній складовій сталого розвитку. У центрі уваги знаходиться 
людина, яка має право на здорове і повноцінне життя в гармонії з природою. Забезпечення 
цього вимагає зміни стереотипів цінностей, гуманізації суспільства, активізації соціальної 
політики і забезпечення соціальних гарантій населенню, посилення ролі об'єднань громадян, 
ділових і наукових кіл. Існує нагальна необхідність приділити особливу увагу соціальним, в 
тому числі гендерних досліджень. Сьогодні слід розуміти в єдиному соціокультурному 
контексті дві найважливіші соціальні стратегії сучасного світу – сталий розвиток та гендерна 
політика. [5] Розвиток країни відповідно до концепції сталого розвитку, а саме його 
соціальної складової так само нерозривно пов'язане з гендерною рівністю. 

Остання половина ХХ століття стала свідком відчутного поліпшення в абсолютному 
соціальному статусі жінок більшості індустріально розвинених країн. Цей фактор зумовив 
необхідність введення такої політики, яку можна було б застосовувати для опису всіх 
перетворень в суспільстві і державі, оскільки саме на них впливають особистості чоловіка і 
жінки. Останнім часом у літературі домінує англомовна дихотомія «секс / гендер», в якій 
сексуальне (біологічне) протиставляється гендерному (соціально зумовленому).  

Таким чином, гендер можна розглядати як процес, в якому індивіди, що народилися в 
біологічних категоріях жіночої або чоловічої статі, стають соціальними категоріями 
чоловіків і жінок, набуваючи чоловічих або жіночих рис, так як вони розуміються в тому чи 
іншому культурному середовищі.  

Гендерна політика – це система цілеспрямованих взаємопов'язаних заходів, спрямованих 
на вирішення гендерних проблем і досягнення гендерної рівності [6]. Ідея гендерної рівності 
та співпраці статей, їх згоди і взаємопорозуміння набуває загальнопланетарної значимості, 
стає умовою і передумовою сталого розвитку. Мова йде про можливість включення до 
повноцінного соціально-економічного та політичного життя тієї половини роду людського, 
яка тисячоліттями вважалася другосортною. Сучасний плюралістичний світ, що прагне до 
демократії та розвитку форм цивільного життя, вже не може миритися з подібною ситуацією. 
На порядку тисячоліття – фундаментальна трансформація гендерних структур на основі 
ідеології рівних прав і можливостей, підключення до процесів сталого розвитку величезного 
невикористаного потенціалу жіночого населення планети. Суспільства, в яких жінки 
виключені з суспільного життя і прийняття рішень, не можуть вважатися демократичними. 
Концепція демократії буде мати реальне і динамічне значення, коли політичні рішення 
будуть прийматися і жінками і чоловіками з урахуванням думок і інтересів обох статей. 
Демократія повинна усвідомити і відчувати особливості статі, рівний розподіл влади при 
прийнятті рішень між жінками і чоловіками зміцнює і збагачує демократію. Міжнародне 
співтовариство пов'язує з гендерною перспективою не тільки формування «демократії для 
всіх», але і вписує проблему в глобальний контекст: це майбутнє людської цивілізації.  

Гендерна проблема характеризується як глобальна і пов’язана із сталим розвитком, 
оскільки гендерні невідповідності, обмеження права і можливості половини людства, 
перешкоджають сталому та цілісному розвитку всього людського роду: від гендерної 
асиметрії страждають не тільки її жертви, а й ті, хто її здійснюють. Хоча політики часто 
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розглядають гендерні питання стосовно лише жінок, численні дані нині вказують на те, що 
гендерна проблема носить більш широкий характер, що це – проблема розвитку.  

Гендерний дисбаланс перешкоджає формуванню повноцінних типів соціальної 
діяльності, що враховують досвід обох статей, так, обмежену участь жінок у політичному 
житті, відсторонення жінок від влади на будь-якому рівні будуть обмежувати ефективність 
держави і його політики. Адже жінки здатні привнести в політику інший комплекс критеріїв, 
відкрити нові перспективи в політичному діалозі, змінити традиційний стиль управління під 
кутом зору більшого взаєморозуміння, узгодженості дій та гуманістичних орієнтирів [4].  

Для забезпечення соціальної справедливості, які необхідні для забезпечення 
рівноправного та стійкого людського розвитку Україна необхідне впровадження гендерних 
аспектів при формуванні законодавства. Найбільш ефективним підходом виділяється процес 
оцінки будь-якого планового заходу, зокрема законодавства, стратегій і програм у всіх 
сферах і на всіх рівнях з точки зору його впливу на жінок і чоловіків. Така теорія заснована 
на інтересах і досвіді, як жінок, так і чоловіків. Невід'ємним критерієм у процесі розробки 
загальної концепції, здійснення моніторингу та оцінки напрямів державної політики є 
отримання рівної вигоди для жінок і чоловіки, а нерівність потрібно викорінювати.  

Згідно з проведеним телефонним опитуванням на тему «Рівноправність статей в 
Україні» (проведений Інститутом Горшеніна з 1 по 3 березня 2011 р.) було визначено, що 
гендерна нерівність має місце країні. На питання про самореалізацію 50,3% українців 
вважають, що більше можливостей у чоловіків, 36,2% висловили думку, що таких 
можливостей більше у жінок, а 13,5% не змогли відповісти. Так само більше половини 
українців (55,7%) вважає, що в нашій країні легше жити чоловікам, аніж жінкам, 26,8% 
вважають, що чоловікам і жінкам живеться в Україні однаково, і лише 10,6% – що легше 
жити жінкам , не змогли відповісти на дане питання 6,9% [7]. Підставами для впровадження 
гендерного підходу в державне управління є такі фактори: 1) гендерний підхід – це прояв 
демократії. Ніхто не може бути дискримінований за ознакою своєї статі; 2) оскільки 
суспільство складається з жінок і чоловіків, не можна досягти сталого розвитку суспільства 
без проведення гендерного аналізу існуючих умов. Тому для забезпечення розвитку 
суспільства необхідно, щоб методи гендерного підходу стали складовою всіх частин і 
напрямків політики.  

Необхідно усвідомлювати, що принцип рівності включає в себе і право на відмінності, 
яке передбачає обов'язковість врахування характерних для чоловіків і жінок відмінних рис, 
пов'язаних з приналежністю до того чи іншого соціального класу, політичними поглядами, 
релігією, етнічною приналежністю, расою або сексуальною орієнтацією. Боротьба за 
гендерну рівність традиційно розглядається як складова частина більш широкого напрямку 
боротьби: боротьби за права людини. При цьому «права людини» у сучасному світі вже не 
зводяться виключно до моральної категорії або філософської абстракції, як це було в період 
зародження ідей природних прав людини, але функціонують в плані політичного, правового, 
соціального і філософського знання, а також стають невід'ємним елементом політичної 
практики.  

Виходячи з цього, гендерна рівність – це рівна оцінка суспільством схожості та 
відмінності між жінками і чоловіками, різних соціальних ролей, які вони відіграють; це рівне 
соціальне становище жінок і чоловіків, яке створюється за допомогою надання їм рівних 
умов для реалізації прав і творчого потенціалу особистості. Теорія гендеру інакше трактує 
питання про тотожність і відмінність. Різниця у правах, у доступі економічним, політичним і 
освітніх ресурсів, безумовно, повинно бути припинено. Гендерну рівність треба розуміти по-
перше, як рівність через відмінності, по-друге, як рівність відмінностей. Чоловіче і жіноче 
бачення світу не зводиться один до одного, але вони не можуть оцінюватися і по шкалі 
краще-гірше, нижче-вище.  

Концептуальна установка на рівність через розбіжності й на рівність відмінностей 
обумовлює взаємозв'язок в гендерній політиці двох процесів: з одного боку, економічне і, 
особливо, політичне просування жінок, з іншого боку, «зустрічний» втягування чоловіків у 
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споконвічно жіночі зони домашнього господарства та виховання дітей. Гендерна політика – 
складова соціальної політики держави. Але політика може стати соціальною тільки в тому 
випадку, коли вона стане «гендерно чутливою». Соціальні проблеми – це те, що хвилює, в 
першу чергу, жінок і про що вони, на відміну від чоловіків, говорять у весь голос, отримавши 
доступ до ресурсів влади [6]. Проблема гендерної рівності та гендерної політики 
оприлюднена не так давно, тому ще існує безліч невирішених питань. Формування гендерної 
культури в суспільстві, дотримання засад гендерної рівності в приватній і публічних сферах, 
запобігання гендерній дискримінації в різних її формах – це складні завдання, які тісно 
пов'язані з перебігом процесів демократизації, дотриманням прав і свобод людини, 
інституціоналізації правового суспільства в контексті глобалізації, інформатизації світу. 

На теперішній час дуже важливу роль грає необхідність впровадження розробленої 
концепції сталого розвитку в повсякденне життя. Запропонована концепція припускає 
гармонійне поєднання трьох складових життя, а саме екологічної, економічної та соціальної. 
Необхідно відзначити, що сталий розвиток можливий лише за умови взаємодії та 
збалансованості кожної із складових. Розглянувши більш докладно соціальну складову в 
роботі відмічено, що в Україні проблема гендерного дисбалансу, що в подальшому 
відображається на неможливості досягнення стану сталого розвитку. 

З позицій переосмисленої парадигми гендерної політики та гендерної рівності концепція 
сталого розвитку отримує нові імпульси. Не має сенсу говорити про сталий розвиток поза 
гендерного контексту. Розвиток може бути сталим лише в тому випадку, коли жінки стають 
повноправними суб'єктами і економіки, і політики, і сімейного життя. 

Вітчизняні науковці, правники, фахівці в галузі гендерної теорії, представники 
неурядових організацій мають розробляти власні підходи у розв’язанні проблеми гендерної 
рівності. Тому проблеми освіти, якісної освіти, роботи, поєднання материнства та кар’єрного 
зростання, подолання насильства, включення жінок до процесів прийняття рішень стають 
цілями, першого рівня, які виконують у глобальному сенсі інструментальну роль, як 
сходинки до глобальної мети – зменшення, подолання бідності, поліпшення умов життя, 
формування умов для всебічного розвитку людської особистості.  

Враховуючи конкретні соціальні умови, в яких розгортається діяльність у напрямі 
досягнення гендерної рівності, і вченим, і практикам, і владі необхідно постійно визначатися 
із змістовним наповненням цієї категорії. 
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Різкі економічні перетворення в Україні, високий рівень безробіття, недосконалість 
законодавства та правова необізнаність громадян є підґрунтям для розвитку соціально-
педагогічної проблеми торгівлі людьми. Основною з умов розвитку даного питання є 
низький рівень життя та високий рівень безробіття серед жінок, який  штовхає їх до пошуку 
роботи за межами держави. Не дивно, що з досліджень, які були проведені в фокус-групах, 
виявилося, що 80 відсотків опитаних жінок висловили бажання працювати за кордоном [3, 
с.23]. А в ситуації з робітниками - мігрантами в європейських та інших розвинутих країнах 
найбільш доступним для українських громадянок є сфера сексуальної індустрії в її 
легальному та нелегальному варіантах. Боротьба з цим злочином, видом рабства, 
порушенням прав людини та проявом дискримінації жінки в сучасному світі вимагає 
об'єднання зусиль міжнародної спільноти та громадськості кожної країни.  

Досліджуючи праці І.Д.Звєрєвої, К.Б.Левченко, І.М. Трубавіної та беручи до уваги 
дослідження Українського інституту соціальних досліджень, дані МВС України, можна 
констатувати, що стрімке зниження рівня життя, насилля в родині, недостатня захищеність 
українських громадян мають прямий зв’язок до поширення проблеми торгівля людьми. 

На Міжнародному рівні протягом XX століття була прийнята ціла низка конвенцій, 
спрямованих на боротьбу та запобігання цьому явищу. В останні роки відбулися 
представницькі Конференції, прийняті Декларації та Комюніке, започатковане формування 
міжнаціональних та національних програм боротьби з цим явищем. Відповідні процеси 
розпочалися і в Україні: активізувалася діяльність неурядових організацій, започатковане 
формування національної програми запобігання торгівлію людьми, а в березні 1998 року до 
чинного законодавства України внесена нова стаття 124', яка карає за злочин "торгівлю 
людьми"[4, с. 54]. Дослідження наукової літератури дозволяють стверджувати, що на 
сьогодні проблема боротьби з торгівлею людьми (особливо жінками) стала надзвичайно 
актуальною для нашої держави. Україна, як і більшість країн Центрально-Східної Європи, 
вже має досить тривалий сумний досвід втрати значної кількості жінок і дівчат, вивезених з 
її території за кордон, де вони стають жертвами різноманітних методів та форм експлуатації, 
найпоширенішою з яких є примушення до заняття проституцією [7, с.76].  

Актуалізуючи питання соціуму щодо проблеми торгівлі людьми, метою роботи є 
теоретичне огрунтування впливу гендерних стереотипів, як однієї з умов поширення 
проблеми торгівлі людьми, особливо серед жінок та  впровадження програми її протидії.  

В Україні, де проголошено рівність усіх громадян і громадянок, попри всі офіційні 
запевнення стосовно рівності статей, жінки перебувають у безумовно нерівному становищі. 
Поширені в суспільстві відсталі традиції, погляди та звичаї, які трактують жінку як особу, 
нижчу за чоловіка, є вирішальним фактором у формуванні насильницького ставлення щодо 
жінок, що є наслідком ґендерної дискримінації. [5, с.23] Наслідком прояву насильницького 
ставлення  щодо жінок є торгівля жінками, тому як дискримінація прав жінок – умова 
насильства в будь-якій сфері. Витоки гендерного насильства закладені у звичаях суспільства, 
у системі норм і правил, які передбачають для чоловіків і жінок визначену поведінку, 
чоловічу чи жіночу ґендерну роль. Значною мірою така поведінка є наслідком традиційного 
виховання, при якому агресивна поведінка чоловіків розглядається як один із  способів 
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вирішення існуючих проблем. Хлопчиків вчать бути напористими і для досягнення своєї 
мети виявляти агресію проти інших людей, в той час як дівчаток вчать терпіти і 
пристосовуватися, обмежуючи власні бажання та інтереси. Такі звичаї у вихованні у сучасній 
науковій літературі трактуються як гендерні стереотипи. [6, с.54] 

Гендерні стереотипи відбивають погляди суспільства на поведінку, яка очікується від 
чоловіків або від жінок. Наприклад: справжні чоловіки повинні: приховувати свої 
переживання, бути лідерами, незалежними ні від кого, фізично витривалими, вольовими, 
вміти заробляти для сім’ ї багато грошей, не базікати, не бути сентиментальними, не 
розкисати тощо. Справжнім жінкам личить бути акуратними, терплячими, ніжними, 
мудрими, емоційними, схильними до пліток, небайдужими до подарунків, тендітними, не 
бути політиками, без нахилів керівника тощо. 

Таким чином, гендерні стереотипи – це наше розуміння чоловічої і жіночої традиційної 
ґендерної ролі, суспільні погляди на те, як повинні себе поводити жінка і як чоловік; що 
вважати чоловічим, а що – жіночим; якими видами діяльності можуть чи не можуть 
займатися жінки, якими – чоловіки; які професії є жіночі, які – чоловічі тощо. [1, с.32 ] 

Внаслідок таких звичок у суспільстві не реалізується право жінки щодо її вільного 
вибору: ким бути, як будувати своє життя, що в ньому вважати головним. Ґендерні 
стереотипи підтримують традиційну суспільну думку, що головне призначення жінок – 
подобатися чоловікам, бути матір'ю, «берегинею» домашнього вогнища, відповідальною за 
всі домашні клопоти. Нав’язуючи таку думку про ідеальний образ жінки в сім'ї та її 
поведінку, суспільство змушує жінку пристосовуватися до родинного життя шляхом 
пригнічення свого «я», приносячи свій талант, розум і енергію лише на вівтар сімейного 
життя. Це не означає, що жінка має категорично відмовитися від сім'ї на користь роботи і 
кар'єри. Мова йде про те, що нав’язані стереотипи позбавляють жінку вільного вибору, який 
вона, як вільна особистість у правовій державі, має право виявити – в тому числі на користь 
материнства і виховання дітей. Це повинно бути її вибором: робити кар'єру чи віддавати весь 
свій час сім'ї. Між тим суспільна думка жорстко нав'язує упередження, що жінка може бути 
щаслива, тільки реалізувавши себе як мати, що жінка не може бути гарною керівницею, 
бізнес-леді, політиком [4, с.25]. Наслідком таких обставин є те, що найчастіше жінки, 
погляди на життя яких не співпадають з поглядами чоловіка, який виховувався під впливом 
стереотипів страждають від домашнього насильства. 

Торгівля жінками, як це не дивно, бере витоки з такої ґендерної проблеми як домашнє 
насильство, що веде нас до розгляду гендерних стереотипів стосовно жінок. Адже однією з 
причин масової жіночої міграції з України стало насильство в українських родинах. Це 
підтвердили дослідження, проведені в Україні організацією «Правозахисники Мінесоти», яка 
займається захистом прав людини на міжнародному рівні і має Спеціальний 
консультативний статус при Організації Об'єднаний Націй. Дослідження виявили, що багато 
хто з опитаних жінок відзначив насильство в сім’ях як одну з причин, через яку так багато 
молодих українських жінок готові поїхати з країни в пошуках роботи. Звичайно, не тільки 
домашнє насильство спонукає жінок до виїзду за кордон. Найголовнішими є економічні 
негаразди в нашій країні. Навіть за державними статистичними даними близько 80% 
офіційно зареєстрованих в Україні безробітних - це жінки. Фемінізація бідності сприяє 
пошуку будь-якої праці і засобів покращення свого матеріального стану, навіть без 
врахування можливих наслідків. Ситуація ускладнюється не тільки кризовим станом 
української економіки, але й тим, що процес міграції криміналізується, оскільки дешева 
робоча сила українських громадян складає основи надприбутків посередників як в Україні, 
так і за її межами [4, с.54-58]. 

Проте за всіма цими причинами слід бачити головне: те, що жінки їдуть шукати щастя за 
кордоном і стають жертвами торгівців людьми, що є наслідком нерівності жінок та 
сімейного насилля в українському суспільстві. Тільки визнання цього факту та усунення 
причин, що сприяють високому рівню жіночого безробіття й дискримінації жінок на 
національному ринку праці, захист жінок від насильства в родинах тощо, зможе менш 
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актуалізувати проблему торгівлі жінками. Адже залишаючись самою по собі гострою та 
болючою проблемою, торгівля жінками тягне за собою породження ще цілої низки 
негативних явищ, таких як розпад сімей, дитяча бездоглядність та жебрацтво, алкогольна та 
наркотична залежність, небажання або неможливість народжувати дітей тощо. [2, с.43] 

Враховуючи масштаби та  поширення ‒ проблема торгівлі жінками є надзвичайно 
актуальною для України і становить загрозу для національної безпеки нашої держави. 
Продаж жінок закладає матеріальний фундамент поширенню організованої злочинності у 
нашій державі, спричиняючи погіршення й криміногенної ситуації.  

Тому боротьба з торгівлею людьми є одним із ключових питань порядку денного у 
відносинах із міжнародною спільнотою. Масовий вивіз жінок з України наносить велику 
шкоду авторитету нашої держави на міжнародному рівні, адже нашу державу світовим 
співтовариством вже визнано постачальницею жінок і дівчат в інші країни з метою 
сексуальної та трудової експлуатації [3, с.66].  

Найчастіше жінки потрапляють до рук торгівців людьми з метою заробити кошти на 
життя та самоствердитися. Найпоширенішим видом торгівлі жінками є проституція. 
Проституцію також визначають як один із тяжких видів ґендерного насильства над жінками. 
Наразі в Україні час від часу точаться розмови про легалізацію проституції. Деякі українські 
ЗМІ активно розгорнули кампанію, спрямовану на формування у населення позитивного 
погляду на цю проблему. Легалазуючи проституцію держава підвисить кількість жертв 
торгівлі людьми, в даному випадку жінками. [5, с.72] Підсумовуючи все вище сказане, ми 
хотіли би ще раз підкреслити, що саме домашнє насильство над жінками є однією з причин 
поширення проблеми торгівлі людьми. 

Актуальним залишається і питання соціально-педагогічної роботи з частиною жінок, які 
повернулися та конче потребують всебічної підтримки та допомоги у відновленні свого 
фізичного й психічного здоров’я. Необхідні для цих жінок реабілітаційні програми, 
безкоштовні медичні, соціальні та психологічні послуги, створення Кризових центрів і т ін. – 
все це вимагає значного цільового державного фінансування. Варто враховувати й 
міжнародні наслідки міграції жінок з України.  

Спостерігаючи за  взаємозв’язком сімейних негараздів та збільшенням об’ємів торгівлі, 
ми можемо стверджувати, що для протидії з проблемою торгівлі людьми важливим 
елементом залишається соціально-педагогічна робота з родинами, щодо надання допомоги з 
подолання складних життєвих обставин, які і стають основними причинами потрапляння до 
торгівців « живим товаром». 

Для попередження проблеми торгівлі людьми нами було розроблено програму протидії 
торгівлі людьми серед молоді. Обізнаність молоді з гострих проблем сучасності, таких як 
торгівля людьми, сприятиме її адаптації до життя в сучасному глобалізованому соціумі та 
запобігатиме потраплянню до торгівців. Проблема соціальної профілактики торгівлі людьми 
є одним із напрямів виховної роботи з учнівською молоддю як складова профілактики 
негативних явищ у молодіжному середовищі. Сьогодні мова йде не просто про всебічне 
виховання особистості, але й про виховання незалежної, конкурентноспроможної 
особистості, яка здатна протистояти зовнішнім негараздам і впливам, захистити себе у 
виборі сучасного дорослого життя. Соціальна профілактика торгівлі жінками у молодіжному 
жіночому середовищі має своїми завданнями [1, с.45]: здійснення інформаційно-
пропагандистської роботи серед дівчат з метою розкриття реального змісту явища і поняття 
"торгівля людьми"; формування правової свідомості і правової поведінки в дівчат, 
відповідальності за своє життя у єдності із розвитком їх активності, самостійності, творчості, 
створення умов для самореалізації.  

Ці завдання соціальної профілактики можуть реалізуватися соціальним педагогом у 
загальноосвітньому навчальному закладі у таких напрямках роботи з дівчатами: соціальні 
дослідження з проблеми; інформаційно-пропагандистська робота; соціальне навчання; 
соціальна реклама послуг суб'єктів соціальної роботи; правова просвіта з проблем торгівлі 
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людьми; допомога дівчатам у виборі професії, організації дозвілля тощо; сприяння розвитку 
ініціатив, реалізації інтересів; організація волонтерського руху; робота молодіжних 
соціальних служб.  

Загальна схема занять з питань попередження торгівлі людьми 

 № 
Тема заняття Основні питання Види роботи 

1 

Визначення проблеми 
торгівлі людьми. 
Термінологія 

Визначення поняття торгівлі 
людьми. Основні форми 
торгівлі людьми.  

Повідомлення 
соціального педагога; 
Мозковий штурм; 
Робота в групах: 
1. Ледокол 
2. Відеофільм 1 серія 

2 

Причини поширення 
торгівлі людьми в світі 
та в Україні 

Ознайомлення з основними 
факторами виникнення явища 
торгівлі людьми: економічні, 
правової, інформаційні, 
психологічні 

Мозковий штурм; 
Відповіді на запитання; 
Складання речень з 
частин; 

3 

Шляхи попадання 
українських громадян 
до рук торгівців 
людьми 

Аналіз основних шляхів 
потрапляння в ситуацію 
торгівлі людьми: 
працевлаштування, навчання,  
заміжжя, Інтернет, туризм 
тощо. 

Гра в асоціації; 
Аналіз конкретних 
ситуацій;  
Рольова гра; 
Відеофільм 2 серія 

4 
Законодавча база щодо 
попередження торгівлі 
людьми 

Міжнародне та національне 
законодавство з проблеми 
торгівлі любдьми 

Ледокол; 
Гра у затока права; 
Відеофільм серія 3 

5 
Торгівля людьми як 
порушення прав 
людини 

Основні права та свободи 
людини, права людини при 
торгівлі людьми 

Командна гра; 
Мозковий штурм; 
Робота в групах 

6 

Поїздка за кордон: за 
чи проти 

Аналіз позитивних та 
негативних аспектів 
перебування за кордоном з 
будь-якою метою. Основні 
правила поведінки 

Мозковий штурм; 
Робота в групах; 
Проектування власної 
організації; 
Відповіді на питання 

7 

Поради для тих, хто 
збирається за кордон 

Основні поради та 
рекомендації для тих, хто 
збирається за кордон з будь-
якою метою 

Робота в групах; 
Рольова гра; 
Робота в парах; 
Створення правил 
безпечної поведінки 

8 

Насильство – одна з 
причин потрапляння до 
торгівців людьми 

Формування уявлення про 
різні види прояву насилля. 
Допомога тим, хто постраждав 
від насилля.  

Робота в парах; 
Дискусія; 
Відповіді на запитання 

9 
Поняття гендера. 
Гендерні стереотипи 

Поняття гендера, соціальної 
ролі, гендерні стереотипи 

Самостійна робота; 
Робота в парах 

10 
Розподіл гендерних 
ролей в сімї, групі 
однолітків, колективі 

Поняття гендерних ролей в 
сімї, гендерна дискримінація 

Мозковий штурм; 
Робота в групах 

Враховуючи вище перераховані завдання профілактики, актуальність проблеми, її 
причини та наслідки наступні виховні заняття (практичні та теоретичні), спрямовані на 
профілактику проблеми торгівлі людьми. Впровадження даних занять буде дуже ефективним 
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у напрямі попередження соціально-педагогічних проблем та сприятиме профілактичній 
роботі, том у що метою кожного заняття є в першу чергу попередження торгівлі людьми та 
поширення інформації про вплив гендерних стереотипів та викоренення домашнього 
насилля.  

Таким чином, здійснення соціально-педагогічної діяльності щодо попередження торгівлі 
жінками має комплексний характер, ефективність її реалізації буде можлива лише за умови 
високого професіоналізму суб'єктів соціально-педагогічної діяльності (в тому числі 
соціального педагога), які діють з метою боротьби з даним асоціальним явищем, а також у 
взаємодії всіх міжнародних та вітчизняних громадських, державних та недержавних 
урядових організацій.  

Аналізуючи соціально-педагогічну літературу стає зрозумілим, що у сучасних умовах 
проблема зв’язку злочину торгівлі людьми з домашнім насильством у  сім’ях є актуальною. 
Про це свідчать як значна кількість досліджень так і збільшення кількості соціальних служб 
у справах сім’ ї, відкриття соціальних гуртожитків, консультативних пунктів, служб довіри. 
Тому незаперечним є питання  надання ефективної соціально-педагогічної допомоги сім’ям, 
які опинилися в складних життєвих обставинах, тому що ефективність попередження 
проблеми торгівлі людьми прямо залежна соціально-педагогічної діяльності з родинами.  

Досліджуючи проблему торгівлі людьми можна стверджувати, що гендерне насильство є 
досить актуальним для України, яка увійшла в незалежність від цієї проблеми, успадкованої 
від її історичного минулого. Тому поняття гендерної рівності має стати підґрунтям у протидії 
торгівлі людьми та сприятиме не лише профілактиці даної проблеми, а й зміцнить українські 
родини. 
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ЗАМІЖНІХ ТА РОЗЛУЧЕНИХ ЖІНОК 
 

В.С. Олефіренко  
Науковий керівник: ст. викл. О.В. Форотинська  

Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій 
Харківського національного університету внутрішніх справ. 

 
Кожна жінка замислюється у своєму житті про те, яким повинен бути її ідеальний 

чоловік, які риси характеру повинен він мати. Від особливостей образу чоловіка набагато в 
чому залежить подальша успішність жінки у подружньому житті. Зараз проблема розлучень 
та неповних сімей помітно зросла. Помітно зросли масштаби таких явищ, як соціальне 
сирітство, алкоголізм і наркоманія серед підлітків, жорстка та агресивна поведінка. В зв’язку 
з цим все більше актуально стає потреба сім’ ї в професійній психологічній допомозі. Жінки, 
які розлучаються, як правило, потребують психологічної допомоги. Для того, щоб допомогти 
розлученій жінці знайти нового партнера та пережити гіркий досвід, психологу треба 
працювати із її уявленнями про партнера, як існуючого, так і гіпотетичного.  

Мета нашого дослідження: вивчити специфіку уявлень про ідеального чоловіка заміжніх 
та розлучених жінок. 

Для вирішення поставленої мети використовувались наступні методи: 1. Діагностичні 
методи (“Діагностика міжособистих відносин”, Лірі; “Особистий диференціал”, 
“Проективний твір”). 2. Методи математичної статистики (t-критерій Ст’юдента, φ-критерій 
Фішера). У дослідження приймали участь 40 жінок віком від 30 до 40 років, з них 20 
заміжніх та 20 розлучених жінок, які прожили в шлюбі не менше 15 років. 

На соціально-психологічному та соціокультурному рівнях сумісність в більшій степені 
з’ясовуються обговореністю сімейних цінностей, ролей, життєвих позицій, мотивів 
соціальної поведінки. Практика показує, що в більшості випадків надійність шлюбу залежить 
від того, наскільки люди можуть і бажають йти на зустріч один одному, задовольняючи 
потреби один одного і жертвувати своїми потребами. Недарма А.Шопенгауер казав, що 
одружуватись – це значить наполовину зменшити свої права і вдвічі збільшити свої 
обов’язки. Очевидно, це в більшій мірі відноситься до чоловіків так, як в конфліктних сім’ях 
жінки уступають чоловікам в два з половиною рази частіше, ніж чоловіки – жінкам 

Вважається, що вирішальним фактором, визначаючим задоволеність чи незадоволеність 
жінок шлюбом, являється, все ж таки, взаємна підтримка чи її відсутність. Незадоволеність 
шлюбом і подружні суперечності пов’язані з особистісними особливостями чоловіка та 
дружини, – з високим рівнем психотизма у обох партнерів, з відмінностями у рівнях 
екстраверсії, нейротизма і брехні по опитувальнику Айзенка, з високим нейротизмом у обох 
партнерів і з низьким рівнем контролю над імпульсами у чоловіків [2,c.53].                  

У формуванні уявлень про ідеального партнера велика роль належить матері та батькові. 
В частині вибору партнера еталоном виступає матір. Дев’яносто чотири відсотки чоловіків, 
які мають дружин, схожих по психологічним особливостям і темпераменту з їх матір’ю, 
щасливі в шлюбі. В той же час з дружинами, які не схожі на матір чоловіка, вважають себе 
щасливими в шлюбі тільки 33% чоловіків [14,c.185]. Люди звичайно обирають в партнери 
дуже схожих на себе. Вони викликають ностальгічні спогади про дитячі роки в рідному домі 
чи нагадує про попереднє кохання, яке колись прийшлось пережити. 
Результати дослідження. За допомогою методики Лірі ми дослідили показники 

міжособистісних відносин в образі ідеального чоловіка заміжніх та розлучених жінок. 
Результати надані в таблиці.1. 
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Із таблиці 1 ми бачимо, що для заміжніх жінок найбільш значущими є такі риси, як 

добросердечність (7,2±1,43), відкритість (5,7±2,15) та незалежність (5,1±2,59). Це в загалі 
зрозуміло тому, що це позитивні риси особистості. Не бажаними являється негативізм 
(1,05±1,46). Негативізм не бажаний тому, що це негативна риса характеру.  

Для розлучених жінок найбільш значимими є такі риси характеру, як добросердечність 
(6,55±2,68), незалежність (5,65±2,85) та впевненість в собі (5,65±1,98). Не бажаними рисами 
для розлучених жінок являється залежність (3,4±1,69) та уступчивість (3,4±1,69). 
Поступливість розлучені жінки не бажають бачити в особі ідеального чоловіка можливо 
тому, що їх колишній чоловік був за надто поступливим і жінки “перенаситились” нею.  
 Також з таблиці 1. можна сказати те, що для заміжніх та розлучених жінок  спільно 
значимими є такі риси характеру, як впевненість в собі: у одружених (4,55±1,9) та у 
розлучених (5,65±1,98), та залежність (3,45±2,13) – у розлучених, а у розлучених (3,4±1,69). 

У розлучених жінок шкали негативізм та жорстокість перевищують результати 
одружених. Можливо це пояснюється тим, що у порівнянні з колишніми чоловіками їм не 
вистачало якихось рис, які не зустрічаються у кожного чоловіка. Можливо ці жінки хочуть 
собі такого чоловіка, який би характеризувався такими якостями, як грубість, жорстокість, 
злість та інші негативні риси характеру, можливо для них наявність цих рис характеру є 
проявом мужності, сили та впевненості чоловіка. Напевно вони над своїми колишніми 
чоловіками відчували якусь владу, могли ними керувати і тепер їм хотілось би, щоб їх 
майбутній чоловік був трішки жорстоким, грубим, уступчивим та впевненим в собі. І при 
всіх цих якостях їм би ще хотілось і відкритості. А от заміжнім жінкам навпаки, хотілось, 
щоб їх чоловіки були на першому місці добросердечними, відкритими незалежним, 
уступчивими, та в меншій мірі жорстокими та не мали негативних якостей.  

Також з таблиці помітно те, що результати розлучених жінок майже в усіх рисах 
перевищують результати заміжніх. Це пояснюється тим, що розлучені жінки, після свого 
життєвого досвіду, приділяють більшу увагу рисам характеру свого чоловіка. Великі 
розбіжності виявлено в шкалі негативізм (1,05±1,46) у одружених та (4,55±2,08) у 
розлучених жінок та по шкалі жорстокість у одружених (3,65±1,56) і (5,6±2,32) у розлучених. 
Це також вказує на те, що розлучені жінки приділяють увагу також і негативним рисам 
характеру тому, що можливо їх колишні чоловіки були слабкими характером, чи слабкими 
волею і ними можна було управляти. І це не подобається розлученим жінкам і тому у своєму 
ідеалові чоловіка вони допускають такі риси характеру, як жорстокість, негативізм та інші, 
сподіваючись на те, що з цими рисами вони будуть «справжнім» чоловіками. Ми 

 Таблиця 1 
Показники міжособистісних відносин ідеального чоловіка в уявленнях заміжніх 

та розлучених жінок 

 заміжні жінки ранг розлучені 
жінки 

ранг t p 

Незалежність 5,1±2,59 3 5,65±2,85 2,5 0,63 - 
Впевненість в собі 4,55±1,9 4 5,65±1,98 2,5 1,79 <0,1 
Жорстокість 3,65±1,56 6 5,6±2,32 4 3,11 <0,001 
Негативізм 1,05±1,46 8 4,55±2,08 5 6,12 <0,001 
Уступчивість 4,6±2,01 5 3,5±1,98 7 1,74 <0,1 
Залежність 3,45±2,13 7 3,4±1,69 8 0,08 - 
Добросердечність 7,2±1,43 1 6,55±2,68 1 0,95 - 
Відкритість 5,7±2,15 2 4,35±2,6 6 1,78 <0,1 
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досліджували за допомогою методики “Міжособистісного диференціалу” суб’єктивне 
ставлення жінок до образу ідеального чоловіка. Результати представлені в таблиці 2.   

 Таблиця 2 
Показники суб’єктивного ставлення розлучених та заміжніх жінок до образу 

ідеального чоловіка 
      
                               
 
 
 
         

Із таблиці 2. ми бачимо, що для заміжніх жінок на першому місці знаходиться така риса 
характеру, як оцінка (10,6±6,17),  на другому сила (6,35±4,68) та на третьому активність 
(5,7±4,98). Велика різниця спостерігається між оцінкою та активністю з силою. Можливо 
заміжні жінки якщо спостерігають за своїм чоловіком, який з високою,  але адекватною 
самооцінкою, то і самі жінки почувають себе впевненими та гордими. Результат свідчить про 
те, що їх чоловік повинен сприймати себе, як особистість, схильний усвідомлювати себе, як 
носія позитивних, соціально бажаних характеристик. Також це вказує на те, що жінки не 
бажають спостерігати над тим, як у чоловіка буде критичне відношення до самого себе, не 
задоволеність власною поведінкою, рівнем сприйняття самого себе.  

У розлучених жінок оцінка також посідає перше місце (15±2,88), активність - друге місце 
(8,8±4,13) та сила - третє (7,65±4,40). Такі результати можна обґрунтувати так, як і з 
одруженими жінками. З таблиці 2.2. помітно також те, що абсолютно всі риси характеру 
перевищують результати одружених жінок. Можливо це обґрунтовується тим, що одружених 
жінок все влаштовує і вони не бажають змінювати своїх чоловіків. А розлучені жінки 
дивлячись на свій минулий досвід бажають і пред’являють високі вимоги на кандидата 
ідеального чоловіка.  

У заміжніх жінок найнижчій бал по активності, а у розлучених жінок вона займає друге 
місце.  Це свідчить про те, що ці жінки бажають спостерігати у своїх чоловіків спокійні 
емоційні реакції, певну пасивність. Фактор сили свідчить про те, що у чоловіків повинна 
розвиватись сила волі. У розлучених жінок цей фактор на третьому  місці (7,65±4,40)  і це  
свідчить про те, що вони можливо бажають, щоб чоловік був з не високим рівнем 
самоконтролю, залежним від зовнішніх обставин та оцінок. Для одружених жінок 
важливіше, ніж для розлучених фактор сили. Вони бажають бачити впевненого в собі 
чоловіка, здатності розраховувати на свої сили. 

Із таблиці 2. також можна зробити висновок про те, що менш значимою шкалою із трьох 
шкал являється шкала "сили" як для заміжніх, так і для розлучених жінок. Можливо це 
пов’язано з тим, що чоловіки одружених та розлучених жінок являються вольовими 
особистостями, є впевненими в собі, незалежні, розраховують на особисті можливості в 
складних ситуаціях, і тому жінки не бажають змінювати ці характеристики.  

За допомогою  методу “Проективний твір” ми досліджували позитивні, бажані риси, які 
повинні бути присутніми та негативні, не бажані, яких не повинно бути у ідеального  
чоловіка на огляд одружених та розлучених жінок. Для заміжніх жінок найважливішими 
бажаними рисами ідеального чоловіка є активність, сексуальність, освіченість, та чесність. 
Це також позитивні риси характеру. Не значимими для одружених жінок являються такі риси 
характеру, як життєрадісність, вихованість, старанність. Можливо ми отримали такі 
результати тому, що з справжніми чоловіками одружених жінок ці риси присутні і жінки 
розмірковували так, ніби, якби у чоловіків не було б цих рис, то все одно вони з’явились на 
протязі кількох років сімейного життя.  

Риси 
одружені 
жінки 

розлучені 
жінки t p 

активність 5,7±4,98 8,8±4,13 2,14 <0,05 

сила 6,35±4,68 7,65±4,40 0,9 - 

оцінка 10,6±6,17 15±2,9 2,88 <0,01 
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Розлучені жінки велику увагу приділяли вдячності, працелюбності, чесності та 
справедливості. Це можна обґрунтувати тим, що цих рис не вистачало в їх колишніх 
чоловіках або вони були присутні і це жінкам подобалось, тому вони не відмовляються від 
цих рис знову. Не значимими рисами характеру  являються безкорисність, креативність, 
оптимістичність та старанність. Можливо розлучені жінки думають, що це вторинні 
характеристики. Для одружених та розлучених жінок важливими є: активність, вдячність, 
ввічливість, дружелюбність, життєрадість, креативність, оптимістичність, працелюбність, 
романтичність, сексуальність, чесність.  

Розлучені на відміну від одружених відмітили тільки життєрадісність та вихованість. 
Можливо це пов’язано з тим, що їх чоловіки були невихованими. Розлучені не згадували про 
такі якості, як романтичність та оптимістичність, мабуть їх колишні чоловіки були 
переповненні романтичністю та оптимістичністю і їм це набридло, і тепер вини хочуть менш 
романтичного, менш оптимістичного та менш поважаючого.  

Велика різниця між результатами у такій категорії, як чесність, де розлучені жінки 
відмітили більше ніж одружені. Напевно у їх колишніх чоловіків цієї риси характеру не 
вистачало або вистачало і жінкам хотілось би, щоб ця риса була присутня у майбутнього 
чоловіка. Заміжні жінки в половину менше відмітили шкалу "працелюбність" від 
розлучених, так, як і "скромність". 

Значимими для одружених та розлучених жінок є шкали: залежний, невдячний, 
негативізм, не добросердечність, недовіряючий, невідвертий, неосвідчений, невідзивчивий, 
неприваблевий, песимістичність, розсіяність, тривожність. Великі розбіжності між 
одруженими та розведеними, де одружені відмічають менше ніж розведені, в шкалах 
"залежний", "невдячний", "недобросердечність", "невідвертий", а навпаки одружені 
відмічають більше, ніж розлучені: "не працелюбність", "недовіряючий", "тривожність", 
"песимістичність", "розсіяність". Майже однакові дані отримали по шкалам "ворожнечий", 
"жадібний", "критичний", "нав׳язчивий", "наївний", "нудний", "принциповий", "суєтливий" 
та "насмішливий". Одинакові результат отримали по шкалі "пасивний". На відміну від 
розлучених, одружені помічали такі риси характеру, як капризність, критичність, 
недовірчивість, невідзивчивість, непривабливість (цю рису характеру, можливо вони 
помічали тому, що для розлучених це не головне і, мабуть, їх колишні чоловіки були 
привабливими, і це все одно привело до розлучення. Чоловік може бути привабливим, але не 
співпадати характерами, песимістичність, розсіяність, тривожність. А на відміну від 
одружених, розлучені не хотіли б бачити свого ідеального чоловіка не добросердечним. 
Найбільш небажаними рисами характеру як для розлучених, так і для одружених являється 
негативізм, і це зрозуміло, тому, що жодна жінка, не дивлячись на те розлучена вона, чи 
одружена, не хотіла, щоб її ідеальний чоловік був злим, грубим, жорстоким та підступним. 

В уявленнях жінок образ міжособистісних відносин ідеального чоловіка має наступні 
особливості. Заміжні жінки бачать ідеального чоловіка насамперед добросердечним, 
відкритим та незалежним, а розлучені жінки – добросердечним, незалежним та впевненим в 
собі. Розлучені жінки уявляють собі ідеального чоловіка більш впевненим в собі і 
жорстоким, в більшій мірі схильним до негативізму. Якщо заміжні жінки бачать ідеального 
чоловіка взагалі не схильним до негативізму, то для розлучених жінок ця риса в ідеальному 
чоловікові виражена досить помірно. Заміжні жінки бачать ідеального чоловіка більш 
поступливим та відкритим, ніж розлучені жінки.  

Загалом можна сказати, що для заміжніх жінок ідеальний чоловік – це такий чоловік, з 
яким легше будувати сімейні стосунки – більш м’який, добросердечний, відкритий. 
Розлучені ж жінки прагнуть до чоловіка з вираженими маскулінними якостями, наділеного 
як чоловічими перевагами, так і недоліками (наприклад, досить негативістичного) 

Розлучені жінки бачать ідеального чоловіка більш активним, з вищою самооцінкою, 
більш впевненого в собі. Як розлучені, так і заміжні жінки бачать ідеального чоловіка доволі 
сильним. Таким чином, у суб’єктивному ставленні жінок до ідеального чоловіка ми теж 
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бачимо, що образ розлучених жінок характеризується більшою маскулінністю – вони 
бажають бачити поряд із собою чоловіка більш активного та впевненого в собі.  

Аналізуючі зустрічаємость семантичних одиниць у проективних творах жінок, ми 
можемо сказати наступне. Серед позитивних рис ідеального чоловіка заміжні жінки 
найчастіше називають активність, сексуальність, освіченість, справедливість, скромність, 
сильну волю, ввічливий, відкритість, а розлучені жінки – вдячність, чесність, справедливість, 
освіченість, активність, відкритість, вольові якості, щедрість. В уявленнях заміжніх жінок 
достовірно частіше зустрічаються такі якості як активність, ввічливість, оптимістичність, 
поважне ставлення, романтичність, сексуальність, а в уявленнях розлучених жінок – 
вдячність, вихованість, життєрадісність, працелюбність, чесність. Можна припустити – що 
заміжні жінки будують свій образ ідеального чоловіка, керуючись відносно успішним 
образом власного чоловіка, дещо перебільшуючи ті якості, яких ним не вистачає у шлюбі, 
розлучені ж жінки у своєму образі ідеального чоловіка відштовхуються від образу свого 
колишнього чоловіка з точністю навпаки – якщо проблема у родині була у недостатній 
вдячності чоловіка, то називається вдячність, якщо зраджував – то чесність і т. ін..  

Описуючі негативні риси, які не повинні бути притаманні ідеальному чоловікові, заміжні 
жінки найчастіше називають негативізм, неосвіченість, ненадійність, впертість, жадібність, 
невдячність, невідзивчивість, а розлучені жінки – негативізм, невідвертість, невдячність, 
ненадійність, залежність, жадібність, не працелюбність. Заміжні жінки частіше називають 
такі риси, як недовіряючий, неосвічений, невідзивчивий, непривабливий, песимістичний, 
розсіяний. Розлучені жінки частіше називають такі риси як залежний, невдячний, не 
добросердечний, невідвертий. Можна припустити, що саме такі якості як залежність, 
невдячність та невідвертість були такими, що зруйнували шлюб розлучених жінок, тому 
вони активно відвергають ці недоліки у ідеальному чоловікові. 

Таким чином, ми бачимо, що образ ідеального чоловіка відрізняється у жінок, які були 
не успішні в подружньому житті (розлучені) та відносно успішних (заміжніх). Розлучені 
жінки прагнуть знайти чоловіка з більш вираженими маскулінними якостями, який буде 
мати саме ті якості, яких їм так не вистачало у подружньому житті і обов’язково не мати тих 
якостей, які, на думку розлучених жінок, призвели до розлучення. Працюючи з розлученими 
жінками, практичному психологу в багатьох випадках коректувати образ бажаного партнера 
в уявленнях розлучених жінок.  
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Велика війна, в яку європейські держави вступили мало не з радістю, сподіваючись 
отримати швидку та блискавичну перемогу, перетворилася на п'ятирічний жах першої в 
історії індустріальної і по-справжньому тотальної війни [1, с. 233]. Саме вона, за влучним 
висловом Генріха Манна, і стала «матір'ю катастроф ХХ століття». При цьому військове 
протистояння породило низку гуманітарних проблем, серед яких надзвичайної гостроти 
набула проблема біженців. Біженство, у всій його багатогранності, стало надто вже складним 
і, за великим рахунком, несподіваним у таких масштабах випробуванням для держав. 

В Україні ця війна забута, та і, за великим рахунком, пам'ять про неї нікому не потрібна. 
Сьогодні мало кому відомо про дітей, які втікали на фронт, про дружин, які йшли до діючої 
армії услід за своїми чоловіками. Вона [пам'ять] просто стерлася під вагою наступних 
трагедій і випробувань, хоча слід усвідомити й нам, що саме ця війна стала їх 
першопричиною, спровокувавши виступ українців по різні боки Східного фронту. 
 До недавнього часу на пострадянських теренах «у густій пафосно-ідеологічній ніші 
«Великого Жовтня» Першій світовій війні відводилась примітивна й убога роль театрального 
статиста…», що означало другорядність сюжетів війни у порівнянні з революційними…[2]. 
Більше того, вона, як зауважив В.К. Шацилло, один із провідних російських її дослідників, 
надовго була витіснена і з народної свідомості. Тому й не дивно, що війна 1914 – 1918 років 
обросла різними міфами й небилицями, а то і навмисними спотвореннями, викликаними 
скороминучими політичними міркуваннями [3, с.9]. Зрозуміло, що за таких умов 
дослідження гуманітарних проблем війни навіть не ставилися на порядок денний. Досить 
слушно з цього приводу зауважив Пітер Гетрелл, британський історик, керівник 
Міжнародного проекту «Переміщення людей на просторах колишньої Російської імперії у 
20-ті роки»: «Коли біженці взагалі були викреслені з історії, то біженці-жінки були 
викреслені подвійно. Їх згадували тільки тоді, коли було необхідно зобразити нещасних 
жертв, чия «нагота» так і кидалася в очі сучасникам»[4, с.124]. Пояснення цього він, як 
дослідник проблеми біженства та його гендерного контексту, вбачає у складнощах 
«вписати» цих людей в існуючі на той час суспільні групи. Ще менше розкрита та сторінка 
історії, яка стосується участі українок у справі опікування біженцями в роки Великої війни. 
 Відтак метою запропонованої розвідки є показ участі українського жіноцтва в комітетах, 
які надавали допомогу біженцям Першої світової війни. 
 Війна і жінка – абсолютно протилежні поняття. Коли перша своїм деструктивним 
началом руйнує світ, звичне життєве середовище, ба, навіть ставить під загрозу існування 
людської цивілізації, то жінка в екстремальних умовах збройного конфлікту мобілізує всі 
свої сили на збереження свого роду та своїх дітей. І саме жінка, рятуючи своїх дітей від 
наступаючого ворога, голоду та холоду в дорозі, постійних нестатків та злигоднів 
біженецького життя, хай це не прозвучить пафосно, врятувала  світ для нащадків. Проте, 
доля жінки-біженки, її внутрішній світ й до цього часу залишається поза увагою дослідників. 
 Перша світова війна призвела до грандіозного руху цивільного населення теренами 
Російської імперії, особливо з літа 1915 р., коли в результаті поразки російських військ на 
фронті, маса біженців рушила у тилові губернії (іншу категорію склали вимушені 
переселенці: німці-колоністи та євреї).А в умовах, коли майже вся чоловіча половина 
суспільства була мобілізована, то жінки взяли на себе незвичні для мирного часу обов'язки – 
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збереження домашнього вогнища та дітей. Дійсно, серед валок біженців із західних регіонів 
Російської імперії у тилові губернії переважали саме жінки. Наприклад, протягом літа 1915 – 
зими 1916 рр. на Катеринославщині та Харківщині, які, у порівнянні з іншими українськими 
губерніями прийняли найбільшу кількість біженців, жінки склали відповідно 73 450 та 16 
277 осіб. При цьому на їхньому утриманні перебувало 68 609 та 22 502 дітей [5, с.83]. 
Вирваним зі звичних умов існування жінкам, у частині випадків без знання мови (серед 
біженок певний відсоток склали вихідці із польських та прибалтійських губерній Російської 
імперії), в чужому релігійному оточенні було досить важко переносити біженство. 
Невизначеність у майбутньому, туга за загубленими членами родини приводили їх у відчай. 
Інша частина жінок, мешканки толових губерній взяли, крім іншого на себе досить важливе 
завдання, участь у різних благодійних комітетах та структура, які й займалися соціальним 
захистом біженців. Це означає, що крім важливих для них сімейних обов’язків, виховання 
дітей, вони прагнули виконати й свій громадський та і загалом людський обов’язок, надаючи 
посильну допомогу цим знедоленим людям. 
 14 вересня 1914 р імператор Микола ІІ підписав Положення про Комітет ЇЇ 
Імператорської Високості Великої Княжни Тетяни Миколаївни для надання тимчасової 
допомоги постраждалим від воєнних дій. Метою діяльності інституції було «…надання 
тимчасової допомоги особам, постраждалим від воєнних дій..., як тим, хто залишався у своїх 
місцевостях, так і тим, хто їх покинув за вимогою влади, або з інших, пов'язаних з війною, 
причин». Почесним головою Комітету була обрана Велика княжна Тетяна Миколаївна, образ 
якої в народі асоціювався із захисницею нещасних та знедолених. Реальним же керівником 
Комітету – «управляючим справами» – став Олексій Борисович Нейдгарт, відомий 
політичний і державний діяч, член Державної ради, виходець із відомого російського 
дворянського роду австрійського походження. Слід відзначити трагічну схожість долі О.Б. 
Нейдгарта і Великої княжни, якого у листопаді 1918 р. разом із донькою і сином було 
розстріляно більшовиками. До слова сказати, у 2000 р. Російська православна церква 
піднесла його до лику святих.  
 Положення про Тетянинський комітет стало одним із перших законодавчих актів 
Російської імперії, що регулювало справу біженства. Його десять статей визначили склад, 
компетенцію та напрямки роботи Тетянинського комітету. З часу його утворення і до осені 
1915 р. Тетянинський комітет був центральним органом захисту біженців, користувався 
урядовою підтримкою та державними субсидіями 
 Українське жіноцтво активно долучилося до участі в діяльності губернських та 
повітових відділень Тетянинського комітету. Так членами Волинського губернського 
відділення були Н.І. Оржевська, П.П. Вяхирева, Катеринославського – Л.Бровцина, О.К. 
Солодовська, Київського – О.А. Букреєва, княжна О.А. Друцька-Соколинська, А.В. 
Жекуліна, графиня М.Ю. Ігнатьєва, Е.Ф. Левіна, Одеського – М.Станишевська, Полтавського 
– Н.А. Сердюкова, Т.М. Чарторижська, Херсонського – баронеса A.М. Гревениць, 
Чернігівського – О.А. Матвіїва, [6, с.21 - 41] Харківського – О.М. Акишева, Г.К. Левицька та 
О.М. Стрельникова [7, с.41]. При цьому слід зауважити, що в центральному правлінні 
Тетянинського комітету не було жодної жінки. П.Ґетрелл із жалем відзначав: «Жінки, 
виконуючи різні обов’язки … залишаються за кадром, добросовісні, у той же час анонімні 
помічниці чиновників-чоловіків» [4, с.123].  
 Серед перших українських громадських організацій, які мали у містах України мережу 
закладів соціального захисту біженців, слід назвати «Товариство допомоги населенню 
Півдня Росії, яке постраждало від війни». Воно було засноване в кінці 1914 р. активними 
діячами національної інтелігенції. Головою товариства на перших загальних зборах було 
обрано директора Київської філії Державного банку Я.Я. Ігнатовича, заступником – Д.І. 
Дорошенка. «До його складу ввійшло багато жінок, зокрема Людмила Старицька-
Черняхівська, Наталя Дорошенко, Любов Шульгіна, її донька Наталія, Марія Ішуніна, що 
була секретаркою, Надія Іщук-Ішуніна, на яких, головним чином, і лежала вся праця. Зінаїда 
Мірна… проводила всю фінансову справу» [8, с.132.]. Зазначимо, що вже в часи Української 
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Центральної Ради, із серпня 1917 р. цю інституцію, перейменовану на «Українське 
товариство допомоги жертвам війни» очолила Зінаїда Василівна Мірна. 
 Серед фундаторів спілки була Софія Русова (1856–1938 рр.), видатний педагог, 
громадська діячка, одна з піонерок жіночого руху в Україні. В роки Першої світової війни 
вона працювала сестрою милосердя у військовому госпіталі, брала участь в організації 
дитячих притулків для сиріт. Долучилася до створення спілки і Людмила Старицька-
Черняхівська (1868 – після 1941 рр.), письменниця, донька видатного українського 
драматурга М.Старицького, активна учасниця громадсько-політичного життя України, яка 
неодноразово виїжджала до тилових російських губерній, в яких перебувала велика кількість 
етнічних біженців-українців [9, с.126]. 
 Важливу роль в організації допомоги біженцям відіграли й різні благодійні спілки. Серед 
інших слід назвати «дамські гуртки», очолювані, зазвичай, дружинами губернаторів, голів 
губернських та повітових земських управ. Наприклад, у липні 1915 р. Олена Колобова, 
дружина Катеринославського губернатора, започаткувала організацію допомоги 
прибуваючим у місто біженцям. Жінки брали участь і в роботі повітових та волосних 
комітетів допомоги біженцям. Місцеві вчительки, фельдшерки, сестри милосердя, дворянки 
та ін. працювали на різних посадах цих структур. При цьому їх кількість у комітетах була 
нерівномірною. Наприклад, у складі Ізюмського повітового комітету ВСМ Харківської 
губернії із 21 члена налічувалося 13 жінок, у Новогеоргіївському Херсонської губернії – 9, у 
Васильківському Київської губернії – 31 [10, с. 259]. 
 Таким чином, у роки Першої світової війни досить важливою проблемою стала проблема 
соціального захисту біженців, для організації опікування якими в українських губерніях 
діяла мережа спеціальних комітетів. Активну участь у їх роботі, безумовно, взяло українське 
жіноцтво. При цьому дослідження окресленого питання потребує свого поглибленого 
вивчення. 

 
Література: 

1. Верст Э. Первая мирвая война. Илюстрированная история. – М.: ЭКСМО, 2005. 
2. Верстюк В. Чи на війні як на війні? (Россия и Первая мировая война. Материалы 
международного научного коллоквиума. – СПб., 1999. //file://A:|беженци| В_Верстюк.htm 
3. Шацилло В.К. Первая мировая война 1914 – 1918. Факты. Документы. – М., 2003.  
4. Гетрелл П. Беженцы и проблема пола в России во время Первой мировой войны.// Россия и 
Первая мировая война. Материалы Междунар. науч. коллоквиума. – СПб., 1999.  
5. Жванко Л.М. Біженство Першої світової війни в Україні: гендерний аспект.// Гендерна 
політика міст: історія та сучасність. – Х., 2003.  
6. Ознаменование дня рождения ЕЕ Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны 
Николаевны Августейшей Почетной Председательницы Комитета 29 мая 1916 г. – Пг., 1916.  
7. Ежемесячник Харьковского губернского Отделения Комитета Ее Императорского 
Высочества Великой княжны Татьяны Николаевны. – 1916. – № 1. – Июль.  
8. Українки в історії/ За заг. ред. В.Борисенко. – К., 2006.  
9. Козуля О. Жінки в історії України. – К.,1993. 
11. Загребельна Н.І. Провідні гуманітарні громадські організації в Україні у період Першої 
світової війни: створення, структура, соціальна база, джерела фінансування.// Проблеми 
історії України ХІХ – початок ХХ ст. Вип. 6. – К., 2003. 
 
 



 

Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір 
 

 52    

 
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ДО ПРАЦІ   

 
С.А. Пікалова 

Науковий керівник: к.і.н. В.В. Сичова 
Харківський регіональний інститут державного управління 

Національної академії державного управління при  
Президентові України 

 
У зв’язку з реалізацією  гендерної політики в Україні посилюється інтерес до гендерної 

рівності у сфері праці. Збільшення ваги жінок на ринку праці: зростання кількості жінок, які 
займаються підприємницькою діяльністю, жінок-власників, й зайнятих жінок загалом, - 
потрохи руйнує стереотип жіночого призначення як «берегині домашнього вогнища».  У той 
же час, хоч і повільно, але відбувається руйнування стереотипної ролі чоловіка як 
«годувальника», основним мотивом зайнятості якого є отримання заробітної плати для 
забезпечення сім’ ї. Така ситуація потребує дослідження мотивів, які спонукають жінок та 
чоловіків до трудової діяльності та виявлення спільних та відмінних рис мотивації, що й 
обумовлює актуальність обраної теми.  

Гендерні особливості мотивації до праці є дуже малодослідженою теоретично й 
практично проблемою, а при реалізації системи мотивації – мало врахованою. На даний 
момент  предметних досліджень та наукових статей, які б висвітлювали спільне та відмінне у 
мотивації до праці жінок та чоловіків, дуже мало. В.П.Сладкевич обмежується аналізом 
особливостей мотивації до праці жінок, не порівнюючи їх з характеристиками чоловічих 
мотиваторів [4]. Представляється, що він знаходиться під впливом традиційних стереотипів 
щодо соціальної ролі жінки. С.П. Плечко також акцентує увагу на проблемах жінок на ринку 
праці, залишаючи поза увагою мотивацію чоловіків [2]. Дослідження Т. Є. Одаренко, 
присвячені трудовій мотивації в будівельному виробництві, знову ж таки висвітлюють 
фактори мотивації та проблеми жінок у зазначеній сфері виробництва, без порівняння з 
чоловіками [1]. Таким чином, дослідження, які торкалися теми гендерних особливостей 
мотивації до праці, мають однобічний, фрагментарний характер, що обумовлює наукову 
актуальність зазначеної теми.  

Метою даної роботи є комплексний аналіз особливостей мотивації до праці чоловіків та 
жінок та з’ясування причин, що їх обумовлюють. Методами даного дослідження стали 
анкетування (розроблене автором статті), зіставлення результатів з пірамідою потреб 
Абрахама Маслоу та порівняння потреб чоловіків і жінок. 

Процес стимулювання працівників до здійснення ефективної діяльності, спрямованої на 
досягнення цілей підприємства і необхідний для ефективного виконання прийнятих рішень і 
запланованих завдань називається мотивацією. Мотивація працівників потребує від 
керівника великого уміння, наполегливості та розуміння людської природи. Як відомо, 
людська природа –це сутнісна характеристика людини, сукупність основних якостей та 
властивостей (біологічних, психологічних, соціокультурних). Зважаючи на те, що чоловіча та 
жіноча природа має певні, характерні для кожної статі,  ознаки, які проявляються як в 
процесі життєдіяльності загалом, так і під час праці й в моменти формування внутрішніх 
мотивів зокрема, ці особливості потребують детального розгляду. Спонукання людини до 
активності, у даному випадку до трудової діяльності, пов’язане з намаганням задовольнити 
певні потреби називається мотивом. При цьому варто добре розуміти й правильно визначати 
різницю у потребах чоловіка та жінки, з якої й випливає відмінність у мотивах до праці. 
Досвідчені керівники також мають це враховувати в роботі. 

Відомо, що на мотивацію до праці як жінок, так і чоловіків впливають дві групи 
факторів: соціокультурні; біологічні і психологічні. Соціокультурними факторами 
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виступають визнані суспільством стандарти поведінки, рольові стереотипи щодо чоловіка та 
жінки, сімейні традиції, які впливають на формування ціннісних орієнтацій, установок і 
очікувань. Роль цих факторів полягає у тому, що більшість українських жінок з дитинства 
орієнтується з допомогою батьків на  досить скромний соціальний статус, цінність сім’ ї та 
особистого життя, виховання дітей та допомогу чоловіку, чого, в свою чергу, й очікує від 
жінки досить стереотипизоване суспільство.  На відміну від жінки, чоловікові з дитинства 
закладають установку на роль «годувальника» та «захисника». Таким чином, сучасному 
керівникові слід зазначати важливу роль соціокультурних факторів і розуміти необхідність їх 
врахування при застосуванні мотиваційної системи до працівника. 

Сладкевич В.П. дотримується думки, що відмінність у проявах  психологічних факторів 
в чоловіків та жінок теж значна. Вчений зазначає, що мотивація жінки залежить від її 
настрою і психічного стану в цілому, від фізіологічних циклів, від обтяженості турботами 
про сім’ю, народження і виховання дітей. У чоловіка дані фактори проявляються в здатності 
утримувати емоції,  не сприймати співробітників через призму симпатій та антипатій, але 
проведене нами дослідження спростовує ці твердження [4, c. 85]. 

Опитування  проводилося шляхом надання анкет 36 респондентам, які відповідали таким 
характеристикам: зайняті, віком від 18 до 60 років. На питання відповіла однакова кількість 
чоловіків (18) та жінок (18), з яких 8 жінок та 8 чоловіків  сімейні, 2 чоловіка і 2 жінки 
розлучені, 8 чоловіків й 8 жінок неодружені/незаміжні. 

Результати анкетування представлені в Таблиці 1. У лівому стовпчику зазначені фактори 
мотивації, які спонукають до праці, а в іншій частині респонденти позначили цифрами 
ступінь важливості даних факторів за п’ятибальною шкалою, де 5 – дуже важливий, 4 – 
важливий, 3–  не дуже важливий, 2 – неважливий,1 – зовсім неважливий. Для того, щоб 
респондент не зазначив однакову важливість всіх факторів, в анкеті вказувалось, що 
найбільше значення можна відмітити напроти трьох факторів мотивації. 

 
Таблиця 1  

Мотивація до праці чоловіків та жінок 
Фактор Стать Значення 

1 2 3 4 5 
1. Можливість підвищення 
кваліфікації(набуття нових 
знань, навичок) 

Ч  1 7 10  

Ж  2 5 11  

2. Чіткий обсяг робіт 
(відсутність перекладання 
обов’язків на інших, можливість 
виконання об’єм робіт, що не 
заважатиме особистому життю) 

Ч  1 8 9  

Ж  1 6 11  

3. Кар’єрне зростання 
(перспектива управління 
відділом) 

Ч  1 1 9 7 

Ж  3 4 8 3 

5. Наявність соціального пакета 
(усіх соціальних гарантій-
відпустка, лікарняний листок, 
пенсійне забезпечення, 
наявність дитячих садків і т.п.) 

Ч   2 5 11 

Ж    6 12 

7. Стабільність підприємства 
(велика, достатньо довго 
існуюча організація) 

Ч   1 6 11 

Ж   1 9 8 

8. Приємний і дружній колектив Ч 1 1 6 9 1 
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Ж   4 11 3 
9. Зручний графік роботи Ч  1 7 8 2 

Ж   3 9 6 
10. Цікава робота та 
задоволення від її виконання 

Ч 2 3 1 9 3 
Ж 1 2 3 8 4 

11. Висока заробітна плата та 
можливість преміювання 

Ч     18 
Ж     18 

12. Престижність професії Ч  1 7 9 1 
Ж  4 8 6  

13. Величина рівня ризику 
власним здоров’ям 

Ч 2 5 3 8  
Ж  1 6 11  

 
Вважається, що у жінок і чоловіків є певна різниця в потребах, що обумовлює різницю у 

мотивах до праці [4, c. 86]. Щоб яскравіше продемонструвати гендерні особливості мотивації 
до праці, дані анкетування порівнюються з ієрархією потреб А. Маслоу (рис.1).  

На першій сходинці вчений зазначив необхідність задоволення фізіологічних потреб 
(дихання, вода, їжа, сон, секс). Як відомо, задоволення цих потреб, безперечно, має однакову 
необхідність і для жінок, і для чоловіків, тому порівняння не потребує, через що і в 
анкетуванні дане питання не зазначалося. 

 
 

Рис. 1. -  Ієрархія потреб Абрахама Маслоу. 
Розглядаючи другу сходинку, ми отримали певні розбіжності. Основними мотиваторами 

до праці є: висока заробітна плата, наявність соціального пакету (усіх соціальних гарантій –
відпустка, лікарняний листок, пенсійне забезпечення), величина рівня ризику власним 
здоров’ям, стабільність підприємства (велика, достатньо довго існуюча організація), що 
відповідає питанням, зазначеним в анкеті.  

Високу оплату праці як дуже важливий фактор мотивації до праці обрали всі чоловіки та 
жінки. Найбільше значення наявності соціального пакету, як гаранта безпеки (тобто одну з 
трьох можливих позначок «5»), обрали 11 чоловіків і 12 жінок, важливий цей фактор 
мотивації для 5 чоловіків та 6 жінок, 2 чоловіків зазначили, що це не дуже важливо. 
Отримавши такі дані, можемо зробити висновок, що наявність соціального пакета є 
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важливою трохи більше для жінок. Така, хоч і невелика різниця, пояснюється тим, що жінки 
менш ризикові та в меншій мірі схильні до участі у тіньовій економіці. 

Стабільність підприємства є дуже важливою для 11 чоловіків та 8 жінок, важливо – для 6 
чоловіків й 9 жінок, не дуже важливо – для 1 чоловіка, неважливо – для 1 жінки. У нашому 
традиційному суспільстві вважається, що для жінок збереження робочого місця є менш 
важливим, ніж для чоловіків, тому що у багатьох випадках заробіток жінки нижчий за 
зарплатню чоловіка, а, отже, й внесок у сімейний бюджет значно менший, що дозволяє жінці 
не бути дуже прив’язаною до місця роботи, бо в неї є «опора» - чоловік. Якщо заробітна 
платня в подружжя приблизно однакова, то при виникненні екстреної ситуації (не мається на 
увазі народження дитини, а наприклад, догляд за хворим родичем), яка потребує звільнення 
одного з пари, роботу покине жінка [2].  

Трохи інша ситуація з незаміжніми жінками та жінками передпенсійного віку: для них 
необхідність впевненості в завтрашньому дні особливо необхідна. У чоловіків більш 
розвинений страх перед втратою робочого місця, адже йому «приписано» роль 
«годувальника», і втрата робочого місця переноситься психологічно важче.  

Не зважаючи на архаїчність уявлень про розподіл соціальних ролей між чоловіком та 
жінкою, слід зауважити певні позитивні зрушення. Як бачимо, різниця між чоловіками та 
жінками у ставленні до стабільності підприємства невелика. Вона спричинена не лише 
нестабільною економічною ситуацією в Україні, яка змушує «триматися» людей за своє 
робоче місце, а й більшою здатністю жінки адаптуватися до нових умов (нової роботи) та 
відсутністю боязні жінки виконувати у разі звільнення менше оплачувану і непрестижну 
роботу. Чоловіки ж, навпаки, більше побоюються будь-яких змін, і в разі втрати робочого 
місця, важче переносять працевлаштування на роботу, яка знижує їх соціальний статус. 

Багато чого у житті жінки визначає її репродуктивна функція, чим обумовлюється 
ставлення її до власного здоров’я. Це підтвердило анкетування. Для 2 жінок величина рівня 
ризику власним здоров’ям дуже важлива, для 11 жінок і 8 чоловіків – важливо, для 3 жінок і 
3 чоловіків – не дуже важливо, для 5 чоловіків та 1 жінки – неважливо, неважливо зовсім – 
для 2 чоловіків. Так, жінки більше дбають про своє здоров’я, але пов’язувати це лише з 
репродуктивною функцією було б неправильно, тому що значна частина респонденток вже 
має дітей, а третина більше не планує народжувати. Ще з дитинства жінці в більшому 
ступені прищеплюють уважне ставлення до свого здоров’я, пояснюють непотрібність 
шкідливих звичок не лише небезпекою для організму, а й тим, що паління, алкоголь 
позбавляють жінку жіночності. Чоловік у підлітковому віці, через бажання здаватися 
дорослішим, сміливішим, серйознішим, часто захоплюється шкідливими звичками 
(палінням, алкоголем) й нерідко дотримуються їх усе життя. Окрім того, чоловіки, на яких 
традиційне суспільство наклало штамп «сильної» статі, часто не кажуть про погане 
самопочуття, щоб не склалося враження, що вони жаліються, терплять біль, вчасно не 
звертаються до лікаря, що призводить до загострення хвороб. Зазначеним ставленням 
чоловіків до власного здоров’я пояснюється менша важливість для них даного чинника – 
величини рівня ризику власним здоров’ям. 

На третій сходинці піраміди потреб знаходяться соціальні потреби (дружба, сім’я, 
інтимність), які забезпечують почуття захищеності та соціальне визнання. Виходячи з 
потреб, задоволення яких потенційно б забезпечувало соціальне визнання, в анкеті 
вказувалася потреба у приємному та дружньому колективі. Дуже важливий згуртований 
колектив для 3 жінок та 1 чоловіка, 11 жінкам та 10 чоловікам – важливий, для 4 жінок та 6 
чоловіків дружній колектив не дуже важливий, для 1 чоловіка – неважливий. Зазвичай, 
вважається, що жіноча потреба у спілкуванні більша за чоловічу, жінки більше люблять 
розмовляти, пліткувати, порушувати гармонію в колективі, тому потреба в самому колективі 
у них більша, ніж у чоловіків. Та, як ми бачимо з отриманих даних, потреба чоловіків у 
дружньому колективі є досить високою й не набагато меншою за жіночу, що певним чином 
спростовує поширене твердження про велику важливість спілкування лише для жінок. 
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Повага у трудовому колективі зазвичай здобувається шляхом  професійних досягнень та 
моральних якостей. До перших віднесемо: можливість підвищення кваліфікації та 
престижність професії. Необхідність у можливості підвищення кваліфікації (набуття нових 
знань, навичок) в опитаних жінок та чоловіків досить висока. Важливим цей чинник є для 10 
чоловіків та 11 жінок, для 7 чоловіків та 5 жінок – не дуже важливо, неважливе підвищення 
кваліфікації для 1 чоловіка та 2 жінок. Як бачимо, можливість підвищити кваліфікацію 
приблизно однаково важливо як для чоловіків, так і для жінок, що свідчить про бажання 
респондентів до самовдосконалення. Такий мотиватор, як престижність професії для 1 з 
опитаних чоловіків дуже важливий, для 9 чоловіків та 6 жінок – важливий, для 7 чоловіків та 
8 жінок – не дуже важливий, 1 чоловікові та 4 жінкам – неважливий. Це можна пояснити 
закладеними у патріархальному суспільстві характеристиками чоловіків та жінок, згідно 
яких чоловікові, на відміну від жінки, важливіший його соціальний статус, визнання в 
суспільстві, демонстрація власної важливості. 

Потреби у самовираженні (самореалізація, творчість, моральність) – найвищі потреби й 
остання сходинка ієрархії потреб. Щоб мотивувати працівника до самореалізації, яка в 
трудовому процесі виражається в кар’єрному зростанні, слід розглянути гендерні 
особливості прагнення до просування по службі. Вважається, що жінка більше, ніж  чоловік 
самостверджується в сім’ ї (піклуванні про дітей, чоловіка, створенні домашнього затишку), 
що зумовлює зниження її прагнення до кар’єрного зростання. Для одружених чоловіків 
кар’єрне зростання важливіше. До речі, для деяких з них робота є не лише засобом 
виконання ролі «годувальника», а й відпочинком від родини. Водночас незаміжня жінка 
нерідко прагне до того, щоб на роботі  домогтися належного визнання, особливо, коли всі її 
однолітки сімейні, і вона вважає відсутність чоловіка серйозним недоліком. Тому просування 
по кар’єрним сходинках для таких жінок є важливим. 

Отримані дані це підтверджують, адже: лише 3 жінки і 7 чоловік зазначили, що кар’єра 
для них дуже важлива, 8 жінок і 9 чоловіків – важлива, 4 жінки і 1 чоловік – не дуже 
важлива, 3 жінки і 1 чоловік – неважлива. Суперечності, які виникли щодо висунутих 
тверджень про сьогочасне ставлення українців до професійного зростання, обумовлюються 
тим, що досить велика частина опитаних жінок прагне до кар’єрного зростання.   

Наступний аспект самовираження – творчість, яка підчас робочого процесу може 
проявлятися як зацікавленість роботою та отримання задоволення від її виконання. Як 
бачимо з даних анкет (табл. 1), цікава робота та задоволення від її виконання має однаково 
важливе значення як для жінки, так і для чоловіка. Аналіз таких чинників як чіткий обсяг 
робіт (відсутність перекладання обов’язків на інших, можливість виконання обсягу робіт, що 
не заважатиме особистому життю) та гнучкий графік роботи показав схожі між собою 
результати. Чіткий обсяг робіт  важливий для 11 жінок та 9 чоловіків, 6 жінкам та 5 
чоловікам він не дуже важливий, а для 1 жінки та 4 чоловіків – неважливий. Аналізуючи цей 
чинник, варто звернути увагу на сімейний стан респондентів. Для жінок чіткий обсяг робіт  
важливий через соціальні ролі «дружина» та « матір», які вони виконують. Для виконання 
домашніх справ, догляду за дитиною потрібен час, який жінка не може займати  додатковою 
роботою. До того ж, заміжні жінки, які мають дітей, дуже потребують гнучкого графіку 
роботи через необхідність догляду за дитиною, на відміну від чоловіків, що й показує 
статистика: для 6 жінок і 2 чоловіків – дуже важливий, для 9 жінок та 8 чоловіків – 
важливий, для 3 жінок й 7 чоловіків – неважливий, для 1 чоловіка – неважливий. Опитані 
чоловіки відчувають меншу потребу в гнучкому графіку роботи, адже їх зайнятість в 
домашніх справах менша. Разом з тим, деякі з чоловіків аргументували це тим, що гнучкий 
графік роботи потрібний їм для додаткової зайнятості чи самозайнятості. 

Таким чином, найменша різниця між чоловіками та жінками існує у визначенні ступеня 
важливості таких мотиваційних факторів: висока заробітна плата та можливість 
преміювання, можливість підвищення кваліфікації, чіткий обсяг робіт, наявність соціального 
пакета, цікава робота та задоволення від її виконання. В той же час кар’єрне зростання, 
стабільність підприємства, приємний і дружній колектив, зручний графік роботи, 
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престижність професії, величина рівня ризику власним здоров’ям – це ті мотиваційні 
фактори, які показали відмінність у потребах чоловіків та жінок. 

Отримані результати, на наш погляд, обумовлені наступними причинами:  
- фазою розвитку українського суспільства; 
- ступенем стереотипизації суспільства; 
- повільними темпами реалізації та труднощами впровадження гендерної політики в 

Україні. 
Наша країна знаходиться в перехідному періоді від індустріального до 

постіндустріального (інформаційного) суспільства. В економічній сфері такий перехід 
здійснюється швидше, ніж у людській свідомості. Відповідно до результатів анкетування, 
кар’єрне зростання та престижність професії важливіші для чоловіків. Це спричинене 
стереотипом розподілу соціальних ролей «берегині» та «годувальника» між жінкою та 
чоловіком, адже й дотепер у суспільстві вважається, що професійне зростання і соціальний 
статус для чоловіка важливіші, ніж для жінки. Висока важливість зручного графіку роботи 
для жінок свідчить про те, що ведення домашнього господарства та догляд за дітьми 
залишаються жіночими призначеннями. Величина рівня ризику власним здоров’ям більш 
важлива для жінок через їх репродуктивну функцію, тобто через біологічні особливості. 

У той же час мотиваційні чинники залежать від сучасного стану трансформації 
соціальних ролей. Вже не є виключенням, що жінка бажає високої заробітної плати, 
можливості підвищення кваліфікації, самовдосконалення в професійному середовищі, 
натомість пропонуючи роботодавцю якісну, конкурентоспроможну, мобільну робочу силу. 
Жінки в сучасних нестабільних економічних умовах складають конкуренцію чоловікам, бо 
більш мобільні, мають краще здоров’я та освіту, бажання до підвищення кваліфікації, 
прагнення до цікавої роботи, яка, водночас, сприятиме продуктивності їх праці.  

Сучасна українська жінка, внаслідок трансформації (хоч і повільної) суспільної думки та 
несприятливих економічних умов, прагне і змушена бути сильним та якісним ресурсом на 
ринку праці. Трансформація чоловічої ролі також  простежується. Як робоча сила 
український чоловік, на відміну від жінки, характеризується меншою мобільністю та 
здатністю адаптуватися до негативних економічних змін, бо прагне збереження престижності 
роботи та відповідного статусу. Щобільше, останнім часом посилюється потреба чоловіка у 
цікавій роботі, яка б приносила задоволення, а не лише заробітну плату, яка б дозволяла 
забезпечувати сім’ю, виконувати роль «годувальника». 

В Законі України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» 
проголошується рівність жінок та чоловіків у соціально-економічній сфері, зазначається, що 
роботодавець зобов'язаний створювати рівні умови праці для жінок і чоловіків [3, ст. 17]. 
Разом з тим, щодо мотивації до праці, то українські роботодавці більш орієнтовані на 
створення стимулів для чоловіка. На нашу думку, цей закон потребує вдосконалення та 
конкретизації, адже в ньому не вказується, яким чином роботодавець має забезпечувати 
зазначені умови, або забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову 
діяльність із сімейними обов'язками. Нечітке визначення обов’язків роботодавця щодо 
забезпечення гендерної рівності у трудовій сфері не ліквідує дискримінації жінок. 

Недосконалість нормативно-правового забезпечення гендерної рівності у трудовій сфері 
та малодосліджуваність гендерних особливостей мотивації до праці можуть бути усунені 
через впровадження таких заходів: 

- внесення відповідних поправок до закону «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків» та законодавчої бази, яка стосується гендерної 
проблематики; 

- розроблення спеціальних систем мотивації, які враховують зміни соціальних ролей у 
постіндустріальному суспільстві; 

- внесення до навчальних програм вищих навчальних закладів тематики гендерних 
особливостей мотивації до праці; 
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- формування іміджу жінки як конкурентоспроможного трудового ресурсу на сучасному 
ринку праці через соціальну рекламу, проведення семінарів на підприємствах. 
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У рамках діяльності представників харківської школи статеворольової психології, в 

дослідженнях, проведених під керівництвом О.С.Кочаряна показано, що особливості 
побудови і функціонування симптомокомплексу маскулінності / фемінінності за багатьма 
параметрами визначають психологічні якості міжособистісних і статевих відносин. 
О.С.Кочарян підкреслює, що, як результат формування зрілої маскулінності, чоловік 
повинен стати носієм традиційно чоловічих статевих ролей, що часто проблематично з 
огляду на спотворення процесу соціалізації. Актуальність проблеми формування чоловічих 
статевих ролей обумовлюється тими особливостями, які характерні сучасному чоловіку: 
трансформацією статевих ролей, кризи маскулінності, розмитістю статевих ролей.[1,2,10] 

При дослідженні формування чоловічих статевих ролей важливим є те, як чоловік 
проходить статеворольову соціалізацію, важливою складовою якої є проходження 
маскулінних фільтрів, до числа яких належать: взаємини з батьком, стосунки з матір’ю, 
статева сегрегація, «феномен двору», взаємовідносини з протилежною статтю, армія, спорт, 
гомосоціофілія, формування тілесної статеворольової ідентичності, розвиток 
інтелектуальних здібностей. Дана проблематика була розглянута в соціально-психологічній 
парадигмі, до якої належать: розроблений Ю.Є.Альошиною та О.С. Волович науково-
дослідний проект АН СРСР «Социально-психологические проблемы социализации и 
усвоение половых ролей»; теорія соціальних ролей А.Іглі; теорія схем С.Бем; Ш.Берн; теорія 
соалізації Т.Парсонса і С.Бейлз; інтеракціонна соціальна теорія тощо.[1,11,5] В 
постмодерністській парадигмі, представниками якої є: М.Кіммел, Г.Хофстед, Д.Боргер 
тощо.[1,4] У галузі психодіномічної парадигмі, представниками якої є: Е.Еріксон, З.Фрейд, 
Дж.Франкл, К.Г. Юнг тощо.[1,14,8] У рамках цих трьох парадигм недостатньо вивчено те, як 
чоловік проходить маскулінні фільтри через труднощі діагностування даної сфери, так як 
методик, спрямованих на діагностику проходження зазначених механізмів не існує. Тому 
поповнення даної області діагностичним інструментарієм є актуальним. 

Мета роботи: розробити психодіагностичний інструментарій, спрямований на виявлення 
кількісних характеристик маскулінних фільтрів в рамках проходження чоловічої соціалізації. 

Вибірка та методи дослідження: була сформована група зі 150 чоловіків зрілого віку від 
25-45 років, вихованих в повній сім’ ї. Їм пропонувалося пройти 4 тести: ACL - шкала AB 
Heilbrun, 5-а шкала «мужності-жіночності» тесту СМИЛ в адаптації Л.М.Собчик, пілотажні 
варіанти методики «Проходження маскулінних фільтрів». Результати оброблялися за 
допомогою електронно-статистичної програми SPSS 13.0 і Microsoft Office Excel 2007. 

Розробка проблеми. Вивченням формування чоловічого гендеру займалися такі вчені як: 
З.Фрейд, К. Г.Юнг, А.Іглі, Ш.Берн, М.Кіммель, Т.Парсонс, С.Бем, Д.Боргер і тощо. На 
сьогоднішній день такими вченими, як І. С.Коном, О.С.Кочаряном, М.Є.Жидко було 
виділено чотири парадигми формування чоловічого гендеру: соціобіологічна; 
психодинамічна; соціально-психологічна; постмодерністська. 

У еволюційно-біологічній парадигмі, основними представниками, якої є В.А. Геодакян, 
Д.Мак Флеранд, Д.Вільямс, основна увага приділяється еволюційному детермінізмові 
диференціації статей. При цьому, вплив середовища на статеворольову соціалізацію 
практично не розглядається [1]. У психодинамічній парадигмі, представниками якої є: 
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З.Фрейд, К.Г. Юнг, Е.Еріксон, А.Адлер, К.Хорні, М.Кляйн, а також неофрейдисти: М.Фейн, 
Д.Браншвейг, Дж.Франкл чоловічий статеворольовий розвиток розглядається, як взаємодія 
біогенних і соціогенних чинників. Основним соціогенним фактором, що впливає на 
формування статеворольової ідентичності є міжособистісна взаємодія між дитиною - 
батьками та іншими значущими об'єктами. [2,3] 

У соціально-психологічній парадигмі, в яку входять розроблений Ю.Є.Альошиною і 
О.С. Волович науково-дослідний проект АН СРСР «Социально-психологические проблемы 
социализации и усвоение половых ролей»; теорія соціальних ролей А.Іглі; теорія схем С.Бем; 
Ш.Берн; теорія соалізації Т.Парсонса і С.Бейлз; інтеракціонна соціальна теорія та ін., 
дослідники роблять акцент на взаємодії дитини з батьками, однак на відміну від 
психодинамічного підходу батьківський вплив важливий у формуванні статевих ролей, але 
грає не кінцеву роль, традиційне чоловіче або жіноче поведінка підтримується і 
стимулюється оточенням дитини незалежно від батьків. [2-5] 

Представниками постмодерністська парадигми є: М. Кіммел, Г.Хофстеда, Д. Боргер і 
т.д., розглядають формування статевих ролей як наслідок впливу оточення, тим самим 
приділяючи мінімум уваги біогенному фактору. Таким чином формування маскулінності / 
фемінінності дитини цілком залежить від культурного середовища. Дослідники даної 
парадигми при вивченні статевої диференціації робили акцент не на індивідуальні 
відмінності, а на культурні.[3,4] 

Цілі соціалізації завжди залежали від того, ким дитина повинна стати, що йому належить 
робити і якими морально-психологічним якостями він повинен володіти. Однак соціалізація 
хлопчиків і дівчаток значно відрізняються, в результаті двох найбільших кросскультурних 
досліджень було виявлено, що на хлопчиків  значно більше впливає соціаліальний тиск, щоб 
зробити їх упевненими в собі, орієнтованими на досягнення, сміливими, тоді як від дівчаток 
більше вимагають формування таких якостей як – дбайливість, слухняність, відповідальність 
і сексуальна стриманість. У пізньому дитинстві цей тиск посилюється, а отже, - і статеві 
відмінності в поведінку теж посилюються. [3] Але, як зазначає І.С. Кон, дитина - не 
пасивний об'єкт статевої соціалізації, а активний, який спираючись на неузгодженість дій 
своїх вихователів, дорослих і однолітків, і власний життєвий досвід, дитина вибирає із 
запропонованих йому зразків, щось своє.[4] 

Психологічні механізми статевої соціалізації чоловіків вивчені слабко. Існує 3 
альтернативні теорії: 1. Представники теорії ідентифікації, яка має психоаналітичну основу, 
підкреслюють роль емоцій і наслідування, припускаючи, що дитина несвідомо імітує 
поведінку дорослих представників своєї статі, перш за все батьківську поведінку. 2. Теорія 
статевої типізації, яка спирається на теорію соціального навчання, надає вирішальне 
значення механізмам психічного підкріплення: батьки та інші люди заохочують хлопчиків до 
маскулінної поведінки і засуджують їх за фемінінну поведінку. 3. Автори теорії 
самокатегорізаціі, що спирається на когнітивно-генетичну теорію, підкреслюють пізнавальну 
сторону цього процесу і особливо значення самосвідомості: дитина спочатку засвоює 
уявлення про статеву ідентичність, про те, що означає бути чоловіком, потім визначає себе 
як хлопчика і після цього намагається узгодити свою поведінку з тим , що здається йому 
відповідним такого визначення.[8,9] 

В рамках чоловічої статево рольової соціалізації , чоловікові необхідно пройти ряд 
жорстких маскулінних фільтрів, які відіграють важливу роль у формуванні зрілої 
ідентичності. У роботах О.С.Кочарян і М.Є.Жидко йдеться про те, що для формування зрілої 
чоловічої статеворольової ідентичності, чоловікові необхідно пройти ряд жорстких 
маскулінних фільтрів у процесі соціалізації. [10,11] Різновид маскулінних фільтрів і ступінь 
їх впливу залежить від життєвого етапу, на якому чоловік знаходиться. [3] Як стверджують 
О. С.Кочарян і М.Є.Жидко: «Маскулінні фільтри - це соціальні та культурні структури, що 
забезпечують статеву сегрегацію і освоєння традиційних чоловічих статевих ролей». 

У цьому випадку береться за основу первинна ідентифікація хлопчика з матір'ю і коли 
хлопчик проходить маскулінні фільтри, він повинен «залишити жіноче» і «придбати 
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чоловіче». Проходження кожного маскулінного фільтра відбувається поетапно і кожен етап 
не є ізольованим один від одного. Якість проходження одного фільтра впливає на наступні 
фільтри, як в негативному, так і в позитивному сенсі. [12] Придбані новоутворення мають 
суттєвий вплив і на статеворольову ідентичность в цілому. Процес проходження 
маскулінних фільтрів завжди пов'язаний з труднощами, що є необхідною умовою нормальної 
маскулінізації хлопчиків [13]. Дитині, в залежності від віку необхідно пройти ряд 
маскулінних фільтрів, таких як: взаємини з батьком, стосунки з матір'ю, статева сегрегація, 
феномен двору, гомосоціофілія, спортивні секції, сексуальна сфера, армія, тіло, інтелект, 
праця, техніка, самореалізація. 

Результати розробки методики. Дані маскулінні фільтри були покладені в основу шкал 
при розробки методики, які в подальшому були оптимізовані в 5 шкал відповідно до трьох 
парадигм психосексуального розвитку – соціально-психологічної парадигми, 
психодіномічної парадигми, постмодерністської парадигми. Шкала №1. (армія, праця). Такі 
маскулінні фільтри як армія і робота є найбільш пізніми маскулінними фільтрами в житті 
чоловіка. Вони є фінальним етапом становлення мужності. [1,7,10] Армія є закритою 
чоловічою структурою, де відбувається ідентифікація не тільки по вертикалі (старші 
товариші, командири та ін.), але й по горизонталі. В армії чоловіку потрібно найбільш 
наполегливо проявляти традиційні чоловічі якості. Армійська тематика завжди була 
прикладом для багатьох дітей, виступаючи, як гарант справжньої мужності.[7] Праця, як 
маскулінний фільтр відображає те, на скільки чоловік готовий направляти свої зусилля та 
прагнення до зовнішнього світу, взаємодіяти з іншими чоловіками. Даний маскулінний 
фільтр дозволяє реалізуватися не тільки серед інших чоловіків але і виступати гарантом 
сімейного благополуччя, що є дуже важливим у житті чоловіка.[1,7,10] 

Шкала №2. (взаємини з батьком; стосунки з матір’ю). Для встановлення міцного почуття 
мужності у хлопчиків центральну роль відіграє батько. Взаємини з батьком є одним з 
найбільш ранніх маскулінних фільтрів, особливості його проходження мають суттєвий вплив 
і на ядерну статеворольову ідентичность. У рамках психодинамічного підходу дитина 
спочатку ідентифікує себе з матір’ю, тому у випадку з хлопчиками до 5-6 дитина повинна 
відокремитися від матері, хлопчик починає йти з залежних відносин з матір’ю, а з іншого 
боку необхідно налагодити контакт з батьком. Цей період в житті хлопчика був названий З. 
Фрейдом – «проходження Едіпового комплексу».[14] Коли у хлопчика немає можливості 
найбільш сприятливо пройти цей маскулінний фільтр, через структурну деформацію сім'ї або 
авторитарності матері і пасивності батька, тоді хлопчик не може інтегруватися в чоловічий 
світ, у нього формується незріла, перекручена мужність і решту життя чоловік відчуває себе 
безпорадним і непотрібним серед інших чоловіків.[8] Дж. Франкл говорить про те, що 
приблизно з 8 до 12 років вплив батька на маскулінність хлопчика трохи спадає, проте 
поновлюється в молодшому підлітковому віці, коли хлопчик особливо потребує у 
батьківському керівництві, схваленні і досвіді. При цьому цей вчений вказує на те, що: 
«Хлопчик повинен отримати і інтроеціювати чоловіче лібідо свого батька і навчитися бути 
чоловіком у відносинах з чоловіками і жінками.» [14 С.262] 

Шкала №3. («феномен двору», техніка, спорт). Хлопчики стають тим, що вони є, не 
стільки в результаті прямого навчання з боку дорослих, скільки в результаті взаємодії із собі 
подібними, у рамках одностатевих хлопчачих груп, тут безліч індивідуальних і міжгрупових 
варіацій [1]. Хлопчачі групи суворіше підтримують принцип статевої сегрегації і мають 
більш стабільне членство. Для них авторитетні тільки хлопчачі думки.  Хлопчачі групи 
більш автономніші і від дорослих. Порушення "зовнішніх" правил і одночасно - 
беззастережне підпорядкування власній групі, що вважається найважливішою властивістю 
маскулінності, формується саме в дитинстві і ранньому підлітковому віці. У проходженні 
цього маскулінного фільтра є схожий механізм як і в статевій сегрегації - це здійснення 
статеворольової соціалізації по горизонталі - тобто однолітки для хлопчика слугують 
джерелом чоловічих статеворольових моделей. Однак, відмінною рисою є те, що вплив 
агентів соціалізації по вертикалі значно зменшився. [7]На сьогоднішній день деякі вчені 



 

Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір 
 

 62    

звертають увагу на те, що ситуація з таким маскулінним фільтром як «феномен двору» 
багато в чому погіршилося, так як в рамках соціалізації хлопчика на даному життєвому етапі 
його витісняють інтернет, комп'ютерні іграми, телебачення та ін. [10] Важливим 
маскулінних фільтром є спорт, який формує маскулінність і відповідний образ «Я». 
Головним мотивом заняття спортом для хлопчика є конструювання маскулінності. [3] 

Існують традиційно чоловічі види спорту в яких переважають теми фізичної сили та 
домінування, а в жіночих видах спорту – зовнішній вигляд, привабливість і грація. Роль 
спорту в житті хлопчика носить і виховний характер особливо таких рис, як: сила, 
витривалість, наполегливість. Спорт дозволяє хлопчикові довести свою маскулінність собі і 
бути визнаним іншими хлопчиками. Це важливо, як для тих, хто володіє маскулінними 
властивостями, так і для тих у кого вони слабо виражені. [3,12] Однак, існує і протилежний 
полюс - спортофобія. Хлопчик зі спортофобією намагається уникати заняття спортом, щоб 
не піддаватися глузуванням товаришів і не ставити під сумнів свою маскулінність. [1,3] 

Шкала №4. (сексуальна сфера, статева сегрегація,гомосоціофілія). Приблизно до початку 
старшого підліткового віку, хлопчикові необхідно пройти такий маскулінний фільтр як 
сексуальна сфера. У цьому віці для хлопчика значимо спілкування не тільки з однолітками 
своєї статі, але і взаємини з протилежною статтю. [1,3,6] Проходження даного маскулінного 
фільтра характеризується двома полярностями: 1). Зацікавленість і обговорення даної 
тематики в колі своїх однолітків (проте, тут відбувається не тільки зацікавленість 
сексуальною сферою, але й активні спроби реалізуватися в даній сфері). 2). Друга полярність 
даного маскулінного фільтра характеризується старанням хлопчиків відгородитися і 
сховатися від своїх сексуальних мотивів. Тут основними психологічними механізмами 
захисту частіше за все є – аскетизм і інтелектуалізація. [3,9] Однак сексуальна сфера як 
маскулінний фільтр не характеризується тільки старшим підлітковим віком, але залишається 
актуальною і для початку юнацького віку. [9] 

Дія цього фільтру зазвичай посилюється у 8 - 12 років, коли виникають перші дитячі 
компанії, формуються близькі міжособистісні відносини з однолітками, на які хлопчик 
відтепер може спиратися як на джерело чоловічих рольових моделей та сферу реалізації 
маскулінних якостей. Цей процес, що отримав назву чоловічого протесту, характеризується 
яскравим негативізмом стосовно дівчат і формуванням особливого "чоловічого", підкреслено 
грубого й різкого стилю спілкування [1]. 

Статеворольова соціалізація здійснюється не тільки по вертикалі (дорослі чоловіки 
соціалізують хлопчиків), але і по горизонталі, через приналежність хлопчика до групи 
однолітків. Компанії хлопчиків відрізняються від компанії дівчаток, внутрішньогрупової і 
міжгрупової конкуренції і мають виражену ієрархічну структуру і дисципліну. [15] Статева 
сегрегація закінчується до початку підліткового віку, коли хлопчикові вдається відстояти 
свою ідентифікацію від тиску жіночого світу. [11] «Гомосоціофілія – це перш за все віковий 
феномен, пов'язаний з гендерною сегрегацією і таким поняттям соціальної психології, як 
референтні групи». [11 с.51] Явище гомосоціальності триває в підлітковому віці і характерно 
для чоловіків зрілого віку. Для кожного індивіда зразком маскулінності є згуртована група. У 
цьому відношенні, найбільш вираженим прикладом гомосоціофілія є дружба (товариство) і 
армія. [1,7] При цьому дружба (товариство) і армія є маскулінними фільтрами, як стверджує 
М. Кіммел - маскулінність невіддільна від гомосоциальность, одне не існує без іншого. 
Головною референтною групою і значущими іншими для більшості чоловіків протягом 
значної частини їхнього життя залишаються інші чоловіки і чоловічі співтовариства, які 
підтверджують їх власну маскулінність і служать критеріями і зразками самооцінки. [13] 

Шкала №5. (Тіло та інтелект). Такі маскулінні фільтри, як тіло і інтелект, знаходяться 
під впливом масових явищ. Тіло, наприклад, набуває особливого значення в підлітковому 
віці, коли у хлопчика в слідстві вікових фізіологічних процесів воно, звичайно, не має чіткої 
пропорції від чого хлопчик відчуває неповноцінність і невдоволення своїм тілом. Після чого 
хлопчик вдається до компенсації, наприклад, - м переходить у спорт, як гіпперкомпенсація 
або гіппокомпенсація - відхід в інтелектуальну сферу. [1,3,6,2] Інтелект як маскулінний 
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фільтр, може проявитися як компенсаторний процес тілесної нестачі або, незалежно від 
цього, саморозвиток інтелектуальної сфери може бути незалежним маскулінних фільтром 
виявляючись в чоловічій інструментальності. При розробці критеріальної норми для 
опитувальника за основу була взята теорія функціоналізму Т. Парсонса і Р. Бейлса. Дана 
теорія характеризує формування статеворольової ідентичності дитини, як біполярну 
структуру – інструментальності та експресивності.[16] Де інструментальність 
характеризується, як чоловіче, а саме орієнтація на зовнішній світ, в сучасних умовах це є 
матеріальне забезпечення, забезпечення зовнішній сім’ ї із зовнішнім світом та успішність у 
конкуруючій сфері чоловіків. Експресивність є жіночим конструктом, який характеризується 
внутрішньо родинною спрямованістю і регулюючою функцією взаємин з 
оточуючими.[3,13,16] 

Висновки. 
1. Відповідно до проведеної специфікації, був складений пілотажний варіант 

опитувальника. У рамках специфікації, маніфестаціями були маскулінні фільтри: 
ідентичність з батьком і стосунки з матір'ю, армія, праця, феномен двору, техніка, спорт, 
сексуальна сфера, статева сегрегація, гомосоціофілія, тіло, інтелект. Змістовними областями 
тесту були: когнітивна сфера, емоційна сфера та поведінкова сфера з відповідним 
процентною вагою - 34% (45 тверджень), 32% (40утвержденій), і 34% (45 тверджень). 
Кількість завдань пілотажного варіанту опитувальника склала - 130 тверджень. 

2. Виявлено показники ефективності та діскрімінатівності всіх завдань пілотажного 
варіанту опитувальника, на підставі чого був сконструйований кінцевий варіант 
опитувальника, в який увійшли 83 твердження. Всі маскулінні фільтри були об'єднані в 5 
шкал: шкала № 1 (армія, праця), шкала № 2 (взаємини з батьком, стосунки з матір'ю), шкала 
№ 3 (феномен двору, техніка, спорт), шкала № 4 (сексуальна сфера, статева сегрегація, 
гомосоциальность), шкала № 5 (тіло, інтелект). Виявлено показники надійності та валідності 
методики, проведена його стандартизація. Методика надійна, так як показник надійності 
частин тесту склав - 0,84 (коефіцієнт кореляції Пірсона). Конкурентна валідність, для 
знаходження значення показника якої застосовувалися ACL - шкала AB Heilbrun і 5-а шкала 
MMPI (СМИЛ в адаптації Л.М. Собчик) виявлено. При стандартизації тесту 
використовувався переклад в Т-бали по кожній шкалі, тому що дані за цими шкалами 
розподілені не за нормальним законом. Враховуючи інструментальність-експресивність як 
основний критерій, який був взятий при розробці опитувальника, дана інтерпретація за 
інтервалами низьких, середніх і високих балів для кожної шкали: взаємини з батьком та 
матерью, армія, праця, феномен двору, техніка, спорт, сексуальна сфера, статева сегрегація, 
гомосоциальность, тіло, інтелект. Змістовними областями тесту були: когнітивна сфера, 
емоційна сфера та поведінкова сфера з відповідним процентним вагою - 34% (45 тверджень), 
32% (40утвержденій), і 34% (45 тверджень). Кількість завдань пілотажного варіанту 
опитувальника склала - 130 тверджень. 

3. Під перспективою розробки діагностичного інструментарію проходження маскулінної 
фільтрації в рамках статеворольової соціалізації чоловіків, ми бачимо апробацію методики 
для різних вікових груп,  удосконалення методики шляхом наповнення критеріальної сфери.  

Кінцевий варіант опитувальника діагностики проходження маскулінних фільтрів. 
Інструкція: Прочитайте уважно наведені нижче твердження і оцініть те, на скільки 

кожне з них відноситься до Вашого життєвого досвіду. У Вас є п'ять можливих варіантів 
відповідей: 1) - точно так, 2) - скоріше так, ніж ні, 3) - І так і ні, 4) - швидше ні, ніж так. 5) - 
точно ні. Кількість тверджень на які Ви відповіли, використовуючи третій варіант відповіді (і 
«Так» і «Ні») не повинно перевищити десять штук. Зверніть увагу на те, що твердження 
відносяться до Вашого дитинства (до 11 років) і підліткового віку (12-18 років), згадайте, по 
можливості, яким Ви були в ті роки. Велике спасибі! 

1. Я вважаю, що чоловічий інтелект значно відрізняється від жіночого. 
2. Я не прагнув бути лідером у чоловічих компаніях.  
3. Мені завжди подобалося розбиратися в пристрої будь-якої техніки. 
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4. Будучи підлітком, я завжди був упевнений в тому, що армія робить з хлопчика 
справжнього чоловіка. 

5. Будучи підлітком, мені завжди подобалося спостерігати за ремонтом автомобілів і по 
можливості допомагати це робити. 

6. Коли я був підлітком, я ніколи не бився з іншими хлопчиками. 
7. Ще з дитинства я всіляко виявляв свій інтерес до протилежної статі. 
8. У школі в мене були проблеми з поведінкою у зв'язку з бійок. 
9. У дитинстві батько проводив зі мною мало часу. 
10. Я думаю, що справжньому чоловікові властиво прагне бути лідером. 
11. Коли я був підлітком, мені більше подобалося проводити час вдома, а не, наприклад, 

гуляти з однолітками. 
12. З дитинства знав, що армія - це доля тих, хто не може реалізуватися в чомусь більш 

гідному. 
13. Коли в присутності батька, я висловлював такі емоції, як плач, страх, сором і т.п., - я 

відчував, що підводжу його. 
14. Батько казав мені, що плач - це доля жінок. 
15. Коли в хаті щось ламалося з техніки, я намагався полагодити це сам. 
16. Коли я був підлітком, я більше любив матір, ніж батька. 
17. З дитячих років мені дуже подобалося дивитися спортивні програми. 
18. Я вважав за краще провести час в спортзалі, ніж перед телевізором. 
19. Пам'ятаю, що мені подобалася військова тематика. 
20. Для того, щоб чоловік виглядав красиво він може використовувати косметику. 
21. Мене частіше карала мати, ніж батько. 
22. Відносини з матір'ю в мене були більш близькі, ніж з батьком. 
23. Скільки себе пам'ятаю, - ніколи не вірив у дружбу між чоловіком і жінкою. 
24. Я вважаю, що в армії повинні служити не тільки чоловіки, але і жінки 
25. Я завжди відчував інтерес до описів історичних баталій. 
26. У дитинстві для мене найкращим подарунком були іграшки військового характеру. 
27. Я вважав, що дівчина може бути головною у взаєминах з чоловіком. 
28. У мене було більше друзів жінок, ніж чоловіків. 
29. Я завжди вважав, що якщо з чоловіком немає жінки, то це з його вини. 
30. Чоловік, у цілому, - розумніше жінки. 
31. Ще будучи підлітком, я був упевнений в тому, що тільки чоловік повинен займатися 

матеріальним забезпеченням. 
32. Починаючи з підліткового віку, я підробляв де міг, щоб не залежати від батьків. 
33. Мені подобалося грати в такі комп'ютерні ігри, як: стратегії-завоювання, «стрілялки». 
34. Я завжди спілкувався більше з мамою, ніж з батьком. 
35. У дитячому віці я гуляв не тільки з хлопчиками але і з дівчатками. 
36. Я думаю, що для чоловіка важливий високий соціальний статус. 
37. Напевно можна сказати, що в школі я був тихим і відлюдним. 
38. Мій батько завжди був для мене прикладом для наслідування. 
39. Мені подобалося те, що в нашій дворовій компанії заохочувалася сміливість і 

відчайдушність. 
40. Я і мої друзі нетерпимо ставилися до сексуальних меншин. 
41. Я вважаю роботу дуже важливою частиною мого життя. 
42. Коли я був підлітком, я вів автобіографічний щоденник. 
43. Я вмів постояти за себе. 
44. Завоювання дівчаток доставляло мені задоволення. 
45. Я вважаю, що красиве чоловіче тіло - це ще один показник мужності. 
46. Кращим порадником для мене завжди був батько. 
47. Будучи підлітком, я вважав за краще проводити час на самоті. 
48. У дитинстві у мене були друзі старший від мого віку. 
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49. Я вважаю, що такі комп'ютерні ігри, як стратегії-завоювання, «стрілялки» тільки для 
чоловіків. 

50. Я ніколи не боявся відстоювати свою точку зору, перед старшими і авторитетними 
для мене людьми. 

51. Мені подобалися екстремальні види спорту. 
52. Я стежив за розвитком високих технологій. 
53. У відносинах з дівчатами ініціативу я брав тільки на себе. 
54. Я думаю, що основну відповідальність за збереження родини несе жінка. 
55. У дитинстві мені більше подобалося проводити час з дівчатами, ніж з хлопчиками. 
56. Я був упевнений в тому, що з мене б вийшов хороший офіцер. 
57. Мене завжди бентежили красиві дівчата. 
58. Я думаю, що мій естетичний смак відображає мій внутрішній світ. 
59. У дитинстві мене без проблем брали в компанію хлопчиків. 
60. Батьки мене вважали бунтарем. 
61. Я вважаю, чим більше жінок у чоловіка, тим він мужніми. 
62. Я ображав, старших, коли вони були не праві. 
63. У школі я був посидючим і тихим дитиною. 
64. У дитинстві коли я виїжджав з дому, я більше нудьгував за матір'ю, ніж по батькові. 
65. Мені подобалося провести вільний час за такий комп'ютерною грою як: «військові 

стратегії» або «стрілялки». 
66. Бувало таке, що мені хотілося грати з дівчатками, але я був змушений грати з 

хлопчиками. 
67. Для мене робота - це спосіб довести, що я чогось вартий. 
68. У будь-якій справі я завжди відстоював свою точку зору. 
69. У підлітковому віці я не відчував інтерес до техніки. 
70. Мені подобалося ризикувати. 
71. У дитинстві мені хотілося, щоб батько, частіше брав мене з собою в похід, на 

риболовлю, на полювання і т.п. 
72. У підліткові роки серед однолітків був такий хлопець, на якого я намагався бути 

схожим. 
73. Моя мати намагалася допомогти мені у виборі друзів. 
74. На роботі мені подобається бути лідером. 
75. Мене сексуально приваблюють красиві жіночі тіла.  
76. Мені не подобалося, що мій батько виховував мене в змагальному дусі. 
77. Основна з причин, по якій мені не подобався спорт, з-за наявності змагального духу. 
78. Я вважаю, що у всіх моїх невдачах, винен був тільки я. 
79. Мені подобалося приділяти багато часу моєї зовнішності. 
80. Мені більше подобається командувати, ніж підкорятися. 
81. Для мого дитинства характерна наявність конфліктних ситуацій з матір'ю, з-за моєї 

поведінки. 
82. Я вважав, що багатолюдні компанії не для мене. 
83. У підлітковому віці для мене було нормально, щоб дівчина допомагала мені 

вирішувати матеріальні проблеми. 
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Середина ХІХ ст. – це по-своєму знаменний та навіть визначальний етап в історії 
економічної думки України та Росії, оскільки йдеться про зародження та подальший плідний 
розвиток професійної економічної науки. На цей час припадає й становлення фахової 
економічної освіти. Утвердження на вітчизняних теренах економічної науки відбувалось на 
тлі та у тісній взаємодії з провідними тенденціями розвитку тогочасної європейської 
економічної теорії. Після того, як жінки європейських країн домоглися рівного з чоловіками 
доступу до вищої освіти, перед ними стоїть завдання досягти такої ж рівності на вищих 
щаблях наукової ієрархії. Права бути рівноправними членами наукового співтовариства вони 
заслужили роками наполегливих занять та результатами дослідницької роботи.  

Позитивним прикладом гендерного партнерства в економічній науці є наукова творчість 
родини Вернадських. Іван Васильович Вернадський (1821-1884) - економіст, статистик; з 1848 
- професор Київського університету; у 1857-1868 - професор Технологічного інституту в 
Петербурзі. З 1868 жив у Харкові, служив управляючим Державного банку. Він стояв у 
витоків формування економічної освіти та науки України. Він був першим спеціалістом 
Київського університету, який підняв політичну економію із забуття – в 1846 році він 
відновив викладання даного курсу. Стандарти науково-педагогічної діяльності, закладені 
українським вченим, були перейняті його наступниками: “заснована Вернадським традиція 
викладання і дослідження політичної економії жила в університеті Святого Володимира 
включно до початку ХХ ст.” [1, с. 329]. 
Марія Миколаївна Вернадська (1831 - 1860) - російська публіцистка, економіст. Із 

дворянської сім'ї; здобула гарну домашню освіту. Під впливом свого чоловіка І.В. 
Вернадського, зацікавилася політекономією. І.Вернадський був активним членом Вільного 
економічного товариства, у 1857-1861 рр. видавав щотижневий журнал «Економічний 
покажчик», його фундаментальна праця «Початкові основи політичної економії» залишилася 
в рукописі. Статті М. Вернадської, присвячені питанням виховання і жіночої праці, 
користувалися великою популярністю.  

І.Вернадського визнають сьогодні як найбільш видатну постать вітчизняної 
університетської економічної науки часів її становлення. Однак, на теперішній час місце та 
роль вченого-економіста, який відноситься до тієї когорти науковців, що визначили 
становлення та вплинули на подальший розвиток економічної думки України, недостатньо 
розкрито та оцінено. На жаль, цьому непересічному досліднику в галузі політичної економії, 
статистики, митно-тарифної політики, міжнародно-політичних та економічних проблем 
тогочасної Європи недостатньо приділено уваги у сучасній теретико-методологічній 
літературі. Так, в радянській довідково-енциклопедичній літературі його наукова діяльність 
критично оцінюється («противник соціалізму і колективного землеволодіння», «буржуазний 
економіст, який відверто захищав капіталізмі негативно ставився до соціалізму»). Згадується 
він також у контексті біографічних праць, присвячених його сину — всесвітньо відомому 
вченому-природознавцю – Володимиру Івановичу Вернадському. Втім, наукова спадщина І. 
Вернадського заслуговує на визнання як цілком самодостатній внесок у розвиток вітчизняної 
наукової думки. 

На сучасному рівні подана інформація про Івана Вернадського в «Енциклопедії історії 
України» [1], а також такими українськими та російськими дослідниками, як В. Базилевич 
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[4], О.Ковалевська [2], Н.Нікітіна [3]. Проте творчість М.Вернадської обминають увагою у 
виданнях з історії економічної науки. Ще донедавна Марія Вернадська належала до 
напівзабутих учених-економістів. Твори М.Вернадської побачили світ лише двічі: у 1862 
році, коли після смерті дружини Іван Вернадський зібрав її статті та видав у Санкт-
Петербурзі окремою книжкою [5], та у 2007 [6]. 

Час підтвердив значення усього зробленого Марією Миколаївною Вернадською для 
російської та української науки середини 19 століття (специфіка розвитку економіки України 
з кінця ХVIII ст. зумовлена обставинами суспільно-політичного життя, її сприймали як 
провінцію Російської імперії, це позначається на специфіці її наукової спадщини).  

Виходом у світ у 2007 р. зібрання праць М.Вернадської ґрунтовне вивчення її наукової 
діяльності та спадщини, безумовно, не тільки не вичерпалось, а, швидше, лише розпочалось. 
Багато аспектів її наукової творчості потребують окремої ретельної розробки. Таким чином, 
поглиблене вивчення інтелектуальної спадщини Марії Миколаївни Вернадської та її 
осмислення з сучасних теоретико-методологічних позицій набуває особливої актуальності, 
що й обумовило мету статті. 

В умовах ідейно-теоретичного переважання класичної політичної економії ліберально-
ринкового спрямування у зазначений період спостерігається домінуючий вплив англійської 
та французької класики на формування теоретико-методологічних засад вітчизняної 
економічної думки. Там зароджуються й ідеї про те, що жінки - невикористаний ресурс, 
здатний зробити свій внесок в економічний розвиток країни. Разом з тим територіальна 
наближеність Німеччини, наявність спільних ознак з її господарським розвитком 
(розв’язання завдань наздоганяючого капіталістичного розвитку) та ряд інших історико-
культурних факторів обумовили значний вплив німецької економічної думки на становлення 
і розвиток економічної науки в Україні та Росії. 

У середині XIX століття в Російській імперії питання про соціальне становище жінки, її 
нерівноправне положення досягли надзвичайної гостроти. З демократичних лав виходили 
ідеї, що жінка повинна брати активну участь в житті суспільства, що не можна обмежувати її 
сферою вузькосімейних інтересів. Рупором цих ідей був журнал «Сучасник» - друкований 
орган революційно-демократичних сил, один з найбільш популярних і читаних журналів 
того часу. Саме на його сторінках і почалася дискусія з жіночого питання. Табір лібералів 
продовжував експлуатувати тему суспільного значення жінки як «виховательки молодого 
покоління». По суті жінку орієнтували на виконання все тих же традиційних ролей, але в 
більш розширеному вигляді, в більш якісному виконанні. Ліберальна тенденція плавно 
переходила в охоронну.  

Жіноча думка також прозвучала в економічній пресі, на сторінках щотижневого журналу 
«Экономический указатель» (1857-1858), засновником і редактором якого був І.Вернадський 
(надалі «Указатель политико-экономический» (1859), «Указатель экономический, 
статистический и промышленный» (1860-1861) та «Экономист» (1858 - 1865)).  

У своїх економічних поглядах український вчений стояв на позиціях англійської 
класичної політичної економії. Як зазначає І. Вернадський, політична економія займає 
важливе місце у розвитку суспільства. Цим і обумовлено звернення вченого до вивчення 
основоположних проблем політичної економії. Згідно Вернадського, політична економія 
формулює першооснови, які можуть бути застосовувані і діяти всюди, де є будь-яке 
господарство, тобто скрізь, де є суспільство, члени якого прагнуть до задоволення своїх 
потреб. Таким чином, у найбільш широкому значенні він розглядає політичну економію як 
науку, що досліджує функції в суспільстві для задоволення людських потреб. 

Політична економія, у власному її розумінні, – наука про господарство, але 
“господарство виявляється за допомогою відомого виду діяльності, так званої праці, тому 
політичну економію можна назвати також наукою про працю” [9, с. 97]. Багато науковців 
називають її також теорією добробуту, на тій підставі, що господарство, послуги, праця, 
цінності, – все це слугує для задоволення наших потреб, для нашого добробуту. Дійсно, 
добробут тісно пов’язаний з політичною економією, однак добробут – мета господарювання, 
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а не предмет дослідження політичної економії. Отже, І.Вернадський приходить до висновку, 
що політична економія – це наука законів, пануючих над людиною в її прагненнях досягти 
найвищої індивідуальності і найбільшої сили асоціації з іншими людьми. 

І.Вернадський у своїх публікаціях був (не без впливу його дружини Марії) піонером у 
справі захисту прав жінок. Іван Васильович закликав жінок займати такі місця праці, де б 
вони могли проявити себе як найефективніше й заробляти нарівні з чоловіками. Щоб 
звільнити жінок від домашньої праці, він пропонував створювати спеціальні приміщення з 
широкою мережею ресторанів та інших підприємств побутового обслуговування. 

На сторінках «Экономического указателя» М. М. Вернадська підняла питання жіночої 
трудової діяльності. Вона ратувала за можливість вибору жінкою життєвої стратегії, 
вважала, що традиційна життєва програма жінки збіднює її життя: «Не можна з кожної жінки 
зробити господарку та виховательку» [8]. У цьому журналі Марія Вернадська помістила без 
свого підпису цілу низьку статей, які вирізнялися раціональним поглядом на «жіноче 
питання» та цікавою подачею думок, мали великий успіх у читачів. Серед цих публікацій 
найзначнішими були статті про жіночу працю (№ № 60 та 92), про яку М. Вернадська 
заговорила однією з перших. М.Вернадській також належить «Досвід популярного викладу 
основних засад політичної економії» (Санкт-Петербург, 1861). Крім того, вона переклала з 
англійської твір міс Марьєт «Поняття Гопкінса про народне господарство» (Москва, 1856), а 
з французької «Початок фінансів» Гарньє (Санкт-Петербург, 1863).  

З питання рівності статей М. Вернадська писала: "Мені здається, що будь-яка виняткова 
система жіночого виховання шкідлива для щастя жінок: їх повинні вчити також, як і 
хлопчиків. І перша думка, яку маємо довести дітям обох статей, ... це думка - праці та 
користі!" [9]. Багато питань, що стосуються становища жінки, почали обговорюватися тоді в 
Росії. Писали про безправ'я гувернанток, про права прислуги, дискутували з приводу 
скасування тілесних покарань для жінок. У пресі лунали голоси на захист інтересів дітей, 
народжених поза церковного шлюбу, гостро ставало питання про "падших" жінок, почався 
рух за повернення цих відкинутих суспільством жінок до нормального життя.  

Оригінальність мислення М. М. Вернадської, її творчий потенціал виявлений у ідеї про 
жіноче підприємництво. Вона вважала, що вихід зі становища жінки для її більшої свободи - 
це жіноча праця. Вона палко виступала за розширення сфери праці для жінок. Марія 
Миколаївна писала: «Якщо жінку не беруть в чиновники, то торгівля, фабрична справу, 
сільське господарство, література, наука, викладання, медицина, мистецтва, сцени, музика, 
ремесла - доступні жінкам. Їм необхідно розвивати свої здібності ...» [10]  

На її думку, праця жінки повинна знаходиться у відповідності з існуючими 
економічними умовами, котрі пропонували свободу вибору кожному члену суспільства. 
Здібності жінки повинні йти природнім шляхом, поза штучного обмеження кола їх 
діяльності сферою домашнього господарства, навіть за відсутності схильності до подібного 
роду занять. В області суспільного виробництва почесною є  будь-яка сумлінна праця. Немає 
нічого дивного в тому, щоб малозабезпечені жінки з привілейованих класів, не пов'язані 
сім'єю, без особливих талантів і солідної освіти, ставали квіткарками, кравчинями, 
куховарками або няньками. Жінки чинять "безрозсудно", наважуючись швидше на дійсно 
аморальний вчинок замість того, щоб чесною працею заробляти собі прожиток і все тому, 
що зневажають працю і соромляться її, боячись виявити свою бідність.  

У 1858 році М.М. Вернадська зверталася до жінок: "Поки працю на погорду, ви будете 
завжди в підлеглому стані" [11]. "Як часто трапляється нам чути скарги жінок на свою гірку 
долю. Ми народжені для страждання! ... Чоловікам все прощається, нам же і щонайменша 
помилка ставиться в провину, чоловіки зовсім вільні, а ми - невільниці. Ми повинні 
підкорятися всім умовам світу, коритися капризам і деспотизму чоловіків. Часто і дуже, дуже 
часто доводиться нам переносити всякі образи і приниження від них, і якщо, навіть яка-
небудь з нас і не принижена і не пригноблена чоловіком, то це тільки випадок, бо чоловік не 
хоче принижувати ; але право на це він має завжди! За що ми поставлені в таке жахливе 
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становище? Хіба ми дурніші зачоловіків? Навпаки, є дуже багато дурних чоловіків і дуже 
багато розумних жінок, так, що частка розуму однакова і у чоловіків, і у жінок ". 

Марія Миколаївна Вернадська звернула увагу читачів, що селянка, працююча жінка, 
користується і більшою свободою, і великою повагою у своєму середовищі тому, що вона 
працює. З цього випливає, що не з виховання та освіти жінки потрібно починати її 
звільнення. Вважаючи боязнь праці забобоном, вона писала: "Знищить цей забобон, 
переконайте жінок, що єдино в праці їх незалежність, і тоді вони самі, без допомоги 
дипломів, зуміють навчитися наукам, і мистецтвам, і ремеслу".  

Але в Росії, з її феодально-становим устроєм, зі зневагою до праці з боку привілейованих 
станів, всі ці заклики виглядали утопічно. Не дивно, що російські жінки прагнули виключно 
до розумової праці. Це був прорив, який не оцінили сучасники (М.Вернадська рано померла, 
не встигнувши повною мірою розкритися як дослідник). Лише у 60-ті роки XIX століття 
почався процес заміни феодально-кріпосницьких підвалин новими суспільно-економічними 
відносинами, який створив як економічну, так і ідейну основу для самоорганізації жінок. У 
Росії зростає і поширюється рух жіночого працевлаштування. Найбільш серйозні і розвинені 
жінки все більш і більш приходять до переконання, що без праці і заробітку російська 
інтелігентна жінка залишиться все в тому ж приниженому становищі, що і раніше.  

Переворот в економічних умовах змусив жінку шукати професію, яка б забезпечувала її 
незалежне існування, і для цього необхідні були знання і підготовка до праці. Вона стала 
розуміти, що для того, щоб бути незалежною морально, необхідно стати вільною 
економічно, оволодіти професією, трудитися. З 1859 року дівчата починають систематично 
працювати в Публічній бібліотеці.  

Нові економічні відносини сприяли включенню жінок у професійну діяльність, 
стимулювали прагнення до знань. Жінки отримали право на службу в громадських й 
урядових установах у ролі друкарок, конторниць, палітурниць. Крім того, їм дозволялося 
працювати акушерками, аптекарками, телефоністками, лікарями, продавщицями у винних 
крамницях, на теренах виховання. Все більше жінок прагнуло до самостійної праці, вищої та 
професійної освіти, участі у громадській діяльності. Дівчата складали іспит на народних 
учительок, фельдшерок, акушерок і сотнями йшли в село, присвячували себе служінню 
найбіднішій частині міста.  

Соціально-економічні умови другої половини XIX століття - початку XX століття 
змушували жінок з робочого і різночинницького середовища шукати собі джерела існування. 
Можливості служити на державній службі у жінок того часу були вкрай обмежені. У 
суспільстві за жінками визнавали право на працю тільки в домашньому господарстві. Жінки, 
які потребували самостійного заробітку, займалися роботою вдома - шитвом, в'язанням, 
вишиванням, отримуючи за копітку і виснажливу працю гроші, на які можна було ледве 
«зводити кінці з кінцями». Дівчата з дворянських сімей, які не знали до цього, що таке праця, 
бралися за будь-яку роботу. Своїм завзяттям і цілеспрямованістю жінки домагалися визнання 
за ними права на нові види трудової діяльності. Жінки йшли на роботу в різні торговельні 
заклади, а іноді й самі відкривали магазини. Однак проникнення жінок в торгівлю 
засуджувалося суспільством, яке бачило в цьому мало не підрив етичних засад. 

У цілому наукова спадщина М. Вернадської посідає особливе місце в україно-
російському просторі господарської думки ХІХ ст. Перша жінка-економіст Російської імперії 
суттєво вплинула на поступ економічної науки, стверджуючи про необхідність вільного 
розвитку індивідуальних потреб жінок як передумову зміцнення економічного та 
культурного потенціалу країни. 
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Інтерес до питань статі виникає у дітей задовго до початку статевого дозрівання. Цей 

інтерес спочатку не пов'язаний з еротичними переживаннями, а є вираженням звичайної 
допитливості: дитина хоче знати, що являє собою сфера життя, яку дорослі так ретельно 
приховують. У перехідному віці інтерес до питань статі стає напруженим і особистим. При 
цьому багато що залежить від попереднього виховання [1, с.3-4].  

Юнацький вік ‒ період завершення статевого дозрівання. Тому саме в юнацькому віці 
відбувається активне експериментування з засвоєними раніше моделями поведінки чоловіка і 
жінки. Відбувається завершення формування статеворольової ідентичності. Статеворольова 
поведінка залежить від багатьох факторів: від особливостей фізичного, гормонального, 
інтелектуального та емоційного розвитку. Зростає інтерес до протилежної статі, 
здійснюється специфічна психосексуальна діяльність. Емоційний стан досить складний: з 
одного боку, юнаки мріють про любов, створюють образ ідеальної коханої без сексуального 
змісту. З іншого боку, вони перебувають під потужним пресом виключно сексуального 
образу. Таким чином, підвищений інтерес юнаків до питань статевого життя і протилежної 
статі стає все більшою мірою актуальніший [2, с.149].  

У юнацькому віці особливо важливу роль відіграє сприйняття образу тілесності при 
виборі партнера. Але на сьогоднішній день психологічні особливості цього процесу 
залишаються завуальованими. Тому з погляду психологічної науки досить цікаві для 
з'ясування особливості та закономірності сприйняття юнаками образу тіла жінки, в силу не 
розробленості і недостатності наукового дослідження. 

Мета: дослідити психологічні особливості сприйняття тілесного образу жінки юнаками.  
Характеристика вибірки: дослідження проводилося на базі Національного 

аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», вибіркою послужила група з 40 
юнаків віком 18-21 рік, які є студентами 2-4 курсів. Методи дослідження: модифікований 
варіант методики вимірювання самооцінки «Градусник»; метод репертуарних решіток Келлі; 
методика колірного ставлення до тіла жінки, розроблена на основі тесту колірного 
диференціала М. Люшера; методика «Малюнок тіла жінки» (модифікований варіант на 
основі малюнка людини Карен Маховер) . Підрахунок результатів проводився за допомогою 
електронно-статистичної програми SPSS 13.0, за допомогою факторного аналізу методом 
головних компонент і кластерного аналізу.  

У пізнанні немовлям світу і себе в ньому величезне значення має кинестетичне 
сприйняття. Багато в чому саме дотик світу до дитини на першому році життя визначає 
формування почуття базової довіри чи недовіри до світу. Пізнання себе немовлям 
починається з усвідомлення власного тіла. У полі зору немовляти потрапляють його частини 
тіла, якими воно здійснює певні рухи. Поступово встановлюється взаємозв'язок між 
видимою частиною тіла і її внутрішнім відчуттям, її рухом. Частина тіла починає 
усвідомлюватися як видима частина "Я", а її рухи як вираження почуттів і прагнень. Таким 
чином, формується чуттєво-рухова єдність. Освоєння тіла і формування чуттєво-рухового 
єдності відбувається інтенсивно протягом перших років життя [3, с.46].  

Рухи дитини абсолютно конгруентні, тобто відповідають почуттям і намірам, становлять 
єдину чуттєво-рухову тканину. На думку А. Менегетті «в цілому можна стверджувати, що 
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дитина здорова в тій мірі, в якій його тіло здатне реагувати на будь-який прояв емоцій, 
агресивності чи любові» [3,с. 46].  Тут слід зазначити, що "фізичне Я" часто розглядається у 
відриві від інших ланок самосвідомості. Деякі дослідники практично не приділяють уваги 
тілесному самосвідомості, інші підкреслюють його важливість, особливо в онтогенезі. 
Особливо велике значення тілесне Я здобуває в підлітковому віці, коли власне Я починає 
виходити для людини на передній план, а інше боку Я ще відстають у своєму розвитку. За 
визначенням Д.О. Леонтьєва, фізичне Я - це переживання свого тіла як втілення Я, образ 
тіла, переживання фізичних дефектів, свідомість чи здоров'я або хвороби. У формі тілесного 
або фізичного Я представлена не стільки особистість, скільки її матеріальний субстрат - тіло 
- за посередництвом якого вона виявляє себе й інакше проявити себе не може. Тому А.А. 
Налчаджян говорить про те, що схему тіла можна назвати тілесним Я-образом особистості. 
Тіло вносить дуже великий внесок у цілісне відчуття власного Я. Схема тіла і самопочуття 
(як переживання актуального сприйняття власного тіла і його функціонального стану) є не 
"аналогами Я на рівні організму", а повноцінними "блоками" або підструктурами Я-
концепції. Схема тіла є відносно стійкою підструктурою Я-концепції, тоді як самопочуття 
більш динамічно. В якості доказу А.А. Налчаджян призводить, зокрема, дані деяких 
патологій. Так, патологічні зміни схеми тіла спостерігаються при деперсоналізації, яка є 
більш широким патологічним синдромом і включає в себе, в якості окремого випадку або 
аспекту, порушення схеми тіла [4, с.191-192].  

Оскільки схема тіла входить у загальну структуру Я-концепції, її порушення ніколи не 
бувають повністю ізольованими. Було відмічено, що явища відчуження власного тіла, втрата 
наочності сприйнятті і уявлень супроводжуються тонким зниженням "почуття Я". Внаслідок 
різних фрустрацій образу тілесного Я, найчастіше в підлітковому віці, виникає синдром 
дисморфофобії чи марення фізичного недоліку. Наявність цього синдрому свідчить про 
дезадаптивність особистості, оскільки він викликає серйозні труднощі в спілкуванні й інші 
характерологічні зміни, що перешкоджають процесам нормальної адаптації в широких 
сферах соціального життя. Зокрема, Р. Мейлі наводить дані, згідно з якими задоволеність 
фізичним виглядом має високу кореляцію з задоволеністю своїми психічними якостями. У 
таких випадках, коли власний фізичний недолік ясно усвідомлюється і фруструє особистість, 
можуть розгортатися процеси компенсації та зверхкомпенсації. Однак вони не є єдиними 
адаптивними стратегіями особистості, у якої утворився фрустрований образ власного тіла та 
комплекс неповноцінності [5,с. 592].  

У ранній юності відбувається поступова зміна "предметних" компонентів Я-концепції, 
зокрема, співвідношення тілесних і морально-психологічних компонентів свого "Я". Юнак 
звикає до своєї зовнішності, формує відносно стійкий образ свого тіла, приймає свою 
зовнішність і відповідно стабілізує пов'язаний з нею рівень домагань. Поступово на перший 
план виступають тепер інші властивості "Я" - розумові здібності, вольові та моральні якості, 
від яких залежить успішність діяльності та відносини з оточуючими [6, с. 338]. 

З точки зору Е.Еріксона, ідентичність спирається на усвідомлення тимчасової 
протяжності власного існування, передбачає сприйняття власної цілісності, дозволяє людині 
визначати ступінь своєї спорідненості з різними людьми при одночасному баченні своєї 
унікальності та неповторності. Е.Еріксон визначає ідентичність як процес організації 
життєвого досвіду в індивідуальне «Я», основною функцією якого є адаптація [7, с. 338].  

Столлер підкреслює, що в ході розвитку ефекти ідентифікацій з об'єктами як свого, так і 
протилежної статі накладаються один на одного, тому остаточна статева ідентичність - тобто 
особистісна ідентичність в поєднанні з біологічною статтю - являє собою поєднання 
чоловічих і жіночих рис. Столлер каже, що навіть саме визначення мужності чи жіночності є 
особистісним: звичайно, культурні фактори можуть накласти на нього відбиток, проте кожна 
людина розвиває складну систему уявлень про самого себе, в тому числі сприйняття себе як 
чоловіка або жінки. Столлер припускає, що ядро статевої ідентичності зароджується ще у 
плода як біологічна сила; статеві гормони, які впливають на плід, вносять істотний внесок у 
цей процес. Анатомія та фізіологія зовнішніх статевих органів також грають важливу роль у 
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формуванні ядра статевої ідентичності; зазвичай по них відбувається віднесення до 
біологічної статі [8, с.133-141].  

Важливим аспектом особистісної ідентичності є статева ідентичність. Процес 
формування статевої ідентичності включає як зовнішнє (видиме), так і внутрішнє (чутлива) 
тіло. На початку відбувається ідентифікація за зовнішніми ознаками. Так підлітки, перш за 
все, звертають увагу на відповідність зовнішності значущим стандартам. Для дівчаток 
особливе значення має краса, для хлопчиків - сила. У процесі розвитку статевої ідентифікації 
зростає роль внутрішніх компонентів тілесності. Бути чоловіком чи жінкою означає, перш за 
все, відчувати себе чоловіком чи жінкою. Таке відчуття незмінно перетворює зовнішнє, 
виражається в зовнішності, в рухах. Тоді зовнішню відповідність статі - багато більше, ніж 
просто подібність на картинку з відповідною атрибутикою, в основі якої бажання 
сподобатися «Іншому», звернути на себе увагу [9,с.360].  

У підлітків тільки починається процес формування ідентичності. У цьому віці дуже 
важливо відчути свою значимість, силу, здатність впливати на однолітків. При цьому 
можливість відчути «Іншого», можливість встановити глибокий особистісний контакт 
невелика, оскільки немає контакту із самим собою.  

Цілісність стає усвідомлена і переживається як цінність, коли вона є результатом 
внутрішньої роботи. Така робота починається в підлітковому - юнацькому віці і може 
тривати в тій чи іншій мірі все життя. Внутріособистісний конфлікт «душа-тіло» 
виражається в діаметрально протилежних варіантах: або у неприйнятті тілесності, її 
ігноруванні, або в перебільшеній до неї уваги. Але в тому й іншому випадку тіло 
сприймається як об'єкт оцінювання, як засіб, що заважає або допомагає досягти мети.  

Суть першого варіанту може бути передана наступним висловом: «Як я з моїми 
піднесеними почуттями, думками і прагненнями, володію моїм недосконалим тілом». Тіло 
сприймається як щось чужорідне, що лякає, що заважає і т. п. Чим вище рівень духовного 
розвитку юнака, тим багатша переживання його душі з одного боку, і сильніше вимоги 
довільності поведінки, що розуміється як відповідність зовнішнім стандартам (прагнення 
відповідати вимогам значущих інших, орієнтування на соціальну взаємодію) тим більше 
потужний м'язовий панцир утворюється. Для формування самоідентичності необхідно 
подолання дуалізму душі і тіла, усвідомлення власної тілесності, її прийняття. Від того, яким 
чином в результаті підліткового періоду буде побудована система «Душа-тіло - світ» 
залежить успішність формування самоідентичності. Тіло - шкарлупа з жорстко-розділяючим 
кордоном між Я і Світом має перетворитися на живе, єднальне, чутливе. Розгляд тіла з точки 
зору, яким чином його будова, фізіологічні характеристики пов'язані з психологічними 
особливостями особистості, є одним з найбільше поширених підходів до феномену тілесної 
ідентичності, як в медицині, так і в психології.  

Усвідомленням зовнішніх компонентів образу тіла відбувається в процесі взаємодотику 
власного тіла і тіла іншого, співвіднесення видимого власного образу з еталонним [10, с.222]. 
При формуванні зовнішніх компонентів образу тіла людина ніби дивиться на себе очима 
«Іншого» і тіло виступає як об'єкт оцінювання: добре - погане, красиве - некрасиве, 
влаштовує - не влаштовує, привабливо - непривабливо і т. п. У процесі розвитку крім 
можливості дивитися на себе з боку, з'являється можливість відчувати себе зсередини, 
поглиблюється контакт із самим собою, збільшується усвідомлюваній внутрішній простір. 
Ставлення до себе і до своєї власної тілесності стає менш об'єктним. Ставлення стає 
суб'єктним, коли юнак дозволяє собі бути самим собою, приймаючи себе в усьому 
різноманітті з достоїнствами і недоліками. Таке ставлення свідчить про розширення 
свідомості і збільшення його реалістичності. Тілесність стає невід'ємною частиною "Я", 
безумовною цінністю. Усвідомленням внутрішніх компонентів відбувається в результаті 
розширення інтерцептивного сприйняття. Оскільки в нашій культурі прийнято ігнорувати 
внутрішнє сприйняття, то до юнацького віку внутрішні компоненти образу тіла практично не 
усвідомлюються. Об'єкт цінний, оскільки відповідає меті. Об'єктом можна володіти, 
маніпулювати, змінювати так, щоб він більшою мірою відповідав досягненню мети, але його 
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не обов'язково розуміти, з ним не обов'язково вважатися, тобто враховувати особливості, 
можливості, інтереси [11, с.177].  

Досвід переживання власної тілесності є основою суб'єктного відношення до тілесності 
іншої людини, розуміння його життєвої реалії та встановлення міжособистісного діалогу. 
Розуміння «іншого» передбачає здатність розтотожнення з собою, тобто усунення від себе, 
зміни позиції, можливість подивитися на світ як би не з себе, а з різних сторін світу на світ, 
де Я є його частиною. Чим більше людина вільна від себе (від тривоги з приводу себе) тим 
більше він здатний до розототожнення, а отже до зміни позицій і розуміння «іншого».  

У юнацькому віці особливо важливу роль відіграє сприйняття образу тілесності при 
виборі партнера. З одного боку, юнацька мрія любові і образ ідеальної коханої часто 
позбавлені сексуального змісту. Коли юнаки називають зароджується у них прихильність 
дружбою, вони не помиляються, вони і справді відчувають, перш за все, потреба в 
комунікації, емоційному теплі. Прообразом першої коханої несвідомо є мати, думка про 
статеву близькість до якої для нього порівняльна святотатству.  

Сучасні дослідження статевої ідентичності вказують на складний характер цього 
особистісного утворення. Воно розглядається, насамперед, як усвідомлення і переживання 
юнаків позиції «Я» по відношенню до образів-еталонів протилежної статі. Були отримані 
наступні результати дослідження:  

1. У ході роботи була отримана факторна структура значущості взаємозв'язку частин тіла 
в образі жінки у юнаків. З отриманих результатів, на значущому рівні взаємозв'язку в 
перший фактор увійшли 9 компонентів з 10 можливих, що свідчить про значущість 
більшості частин тіла для всіх критеріїв життєдіяльності жінки. Всі показники значимості 
знаходяться приблизно на одному рівні, але такі частини тіла як лице та геніталії мають 
трохи менше значення, що може свідчити про слабкий рівнь їх інтегрованості в образі 
жіночого тіла. У другому факторі на значущому рівні виділилися два взаємовиключних 

компонента ‒ руки й геніталії, при цьому геніталії увійшли в фактор з від'ємним значенням. 
Враховуючи те, що за К.Маховер руки символізують контакт з навколишнім світом і 
соціальною адаптацією, а також те, що геніталії символізують сексуальну сферу, сферу 
інтимної близькості, можна припустити, що для частини юнаків важливим елементом у 
житті жінок є соціальна значущість, корисність і адаптивність, які не поєднуються з 
сексуальною сферою в образі жінки і навпаки.  

2. На підставі проведення кластерного аналізу був виявлений взаємозв'язок емоцій по 
відношенню юнаків до частин тіла жінки і взаємозв'язок частин тіла на психосемантичному 
рівні, де на першій дендрограмі, показаний взаємозв'язок емоцій і частин тіла на значущому 
рівні взаємозв'язку з утворенням 4 кластерів. У перший кластер увійшли наступні 
компоненти: огида, страх і презирство, другий кластер утворили сором і вина, третій - печаль 
і гнів, четвертий - радість і подив. Три перші кластери становлять об'єднання негативних 
емоцій. Кластер з позитивних емоцій полягає, на значущому рівні, з радості і здивування. 
Емоція «інтерес» не увійшла до жодного з кластерів. Виходячи з таблиці середніх значень, 
найбільш високі бали присвоювалися саме позитивним емоціям. Таким чином, з отриманих 
результатів можна зробити висновок про те, що існує амбівалентне емоційне ставлення до 
образу жіночої тілесності, з одного боку діагностована зацікавленість і здивування до тіла 
жінки і пов'язана з цим подивом радість, з іншого боку, з цим позитивним ставленням 
паралельно існує вираженість негативних емоцій. Таким чином, можна припустити, що в 
юнацькому віці на емоційному рівні поєднуються інфантильний і зрілий типи відносини 
(реагування) до тіла жінки. З отриманих результатів другої дендрограми взаємозв'язку 
частин тіла, на значущому рівні виділився тільки один кластер, до складу якого увійшли 2 
компоненти: шия і груди. Всі інші частини тіла не увійшли в межі рівня значущості. Таким 
чином, на психосемантичному рівні сприйняття тіла жінки, у юнаків склався образ, який за 
своєю суттю є елементом еротичного потягу. Якщо підсумувати результати емоційного 
ставлення до частинами тіла жінки, то не диференційованість сприйняття образу тіла жінки 
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підкріплена об'єднанням негативних емоцій, що може свідчити про затримку 
психосексуального розвитку.  

3. З результатів дендрограми взаємини частин тіла з ролями і якостями жінки, 
утворилися 4 кластери на значущому рівні. В об'єднання двох перших кластерів увійшли такі 
частини тіла, як сідниці, стегна, спина, живіт і талія. З даного кластеру можна судити про 
сформованість тілесного образу жінки, так як всі ці компоненти складають цілісний образ і 
можуть лежати в основі сексуального лібідо юнаків. Цікавий той факт, що груди й геніталії 
винесені за рамки рівня значимості, можливо, ці два компоненти відіграють менше значення 
у сприйнятті образу тіла жінки. В об'єднанні 3 і 4 кластерів, в рівень значимості увійшли: 
шия, плечі, волосся, ніс, вуха і рот. Всі ці частини тіла, за З. Фрейдом, є компонентами 
емоційного потягу й формують платонічне лібідо. Дуже дивним є той момент, що в цей 
образ не увійшли очі, голова і руки, так як ці частини могли скласти повний образ 
платонічного потягу. Таким чином, виходячи з отриманих даних, вимальовується двоїстий 
образ сприйняття тілесного образу жінки. З одного боку юнаки сприймають тіло жінки як 

об'єкт сексуального потягу, а з іншого ‒ як елемент платонічного потягу. Ця двоїстість, на 
думку І.С. Кона, свідчить про не своєчасність, затримку психосексуального розвитку юнаків, 
так як стадія платонічного потягу більшою мірою властива підліткового віку, а сексуальне 
лібідо формується в юнацькому.  

4. Проводячи паралель між дендрограмами співвідношення частин тіла з ролями і 
якостями жінки, можна припустити, що такі частини тіла як очі, рот і голова відіграють 
важливе значення в більшості ролей і якостей жінки, що визначає їх значущість як 
обов'язкового компонента. По відношенню до інших частин тіла можна поспостерігати 
розподіл за тими ролями і якостями, до яких вони мають безпосереднє відношення, 
наприклад, такі частини тіла як груди, живіт, талія, сідниці, стегна і геніталії співвідносяться 
з наступними ролями і якостями: коханка, сексуальність , повія, грація, фотомодель, секс-
активна. Але є і специфічне співвідношення частин тіла з якостями і ролями, крім вище 
перерахованих, наприклад, для геніталій властива – незаймана, для талії - привабливість, а 
для грудей характерні - здоров'я, гідність, мати, подруга, дружина і ніжність. Поєднання 
частин тіла: руки, плечі і спина - характерні для таких ролей і якостей як - хороша господиня, 
працююча жінка, господиня, грація і ділова жінка. Таке співвідношення частин тіла до ролей 
жінки говорить про те, що у юнаків руки, плечі і спина асоціюються в першу чергу з 
працездатністю жінки її хазяйновитістю, вміння управлятися в побутових питаннях. 
Взаємозв'язок таких частин тіла, як ніс, вуха, волосся і шия співвідноситься з наступними 
якостями і ролями жінки: інтуїція, сестра, дочка, щирість, почуття гумору, радість, мудра 
подруга, доброта, мрійниця. Таке співвідношення ролей і якостей характерно для 
платонічного потягу і сприйняття образу жінки. 

5. З результатів методики колірного диференціала частин тіла жінки, можна виділити два 
основні кольори, з допомогти яких проводилося позначення частин тіла жінки, це червоний і 
жовтий. Дотримуючись колірної інтерпретації М.Люшера, де кожен з восьми кольорів тесту 
ретельно підбирався за своїм спеціальним психологічному та фізіологічному значенню. По 
результатам малюнка тіла жінки отримані наступні результати: показник не 
диференційованості за статевою ознакою становить 57%, а показник інфантильності - 47% 
що свідчить про відсутність чіткого уявлення про тіло жінки, що вказує на незрілість і 
затримку психосексуального розвитку юнаків. При обробці малюнків зустрічалися зайві 
елементи (необов'язкові деталі - 13%), серед яких: сигарета, ґудзики, кишені і капелюх, де 
ґудзики і кишені вказують на незрілість та інфантильність, а сигарета і капелюх як 
сексуальні символи. 27% малюнків, коли фігура жінки зображувалася дуже маленькою. Цей 
ознака свідчить про незахищеність, тривожності і непристосованості юнаків. І навпаки 13% 
надмірно великих малюнків, що вказує на слабкий внутрішній контроль експансивність. 
Малюнки з нахиленою фігурою жінки (37%), свідчать про брак психічної врівноваженості, 
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нестабільності. У 47% малюнків можна було розглянути надмірну штрихування контурів 
всього тіла. Така ознака свідчить про тривожності і емоційному розладі.  

Такам чином: 1. У юнаків, сприйняття образу тіла жінки на психосемантичному рівні не 
диференційовано. Про це свідчить те, що конструкти, пов'язані з жіночим тілом, не пов'язані 
між собою достовірно значущими зв'язками. З цього можна припустити про відсутність 
цілісності сприйняття, і про те, що сприйняття різних частин тіла пов'язане з певними 
емоціями (наприклад, страхом) і особливостями психосексуального розвитку.  

2. На рівні співвідношення частин тіла з якостями і традиційними статевими ролями 
жінки, методом кластерного аналізу виявлено структурний розподіл на три основні сфери 
сприйняття тіла жінки: 1) сфера платонічного тіла, для якого характерні такі частини тіла, як 
ніс, вуха, волосся і шия, 2 ) сексуальне тіло, для якого властиві такі частини тіла: груди, 
живіт, талія, сідниці, стегна і геніталії; і 3) сфера соціального тіла з характерними дня нього 
частинами тіла - руки, плечі і спина.  

3. Була виявлена факторна структура образу сприйняття жінки. Вона включає в себе 2 
фактори: 1) цілісний образ взаємозв'язку частин тіла, 2) взаємовиключні частини тіла. Можна 
припустити, що така факторна структура описує ситуацію, коли з одного боку, існує цілісний 
образ взаємини частин тіла між собою і зі сферами життєдіяльності, при якому всі показники 
знаходяться на високому рівні значимості, а з іншого боку - на протилежних рівнях 
значимості, присутній взаємовиключних взаємозв'язок між сферами соціальної адаптації і 
сексуальних уподобань.  

4. На емоційному рівні відносини юнаків до частин тіла жінки була виявлена 
амбівалентність емоційного ставлення, яка поєднується з відсутністю цілісності тілесного 
образу жінки, що свідчить про статеву незрілість і перекрученість статерольового розвитку.  

 
Література: 

1. Кон И.С. Мужское тело как эротический объект // Гендерные исследования. 1999. – C. 3-4.  
2. Исаев Д.Н., Каган В.Е. Психогигиена пола у детей. - Л., 1986. 
3. Менегетти А. Онтопсихологическая педагогика. – Пермь, 1993. 
4. Налчаджян А.А. Социально-психическая адаптация личности (формы, механизмы и 
стратегии). – Ереван, 1988.  
5. Образ тела // Большой толковый психологический словарь. - М., 2001. - Т.1. – С. 592. 
6. Лоуэн А. Биоэнергетический анализ: душевно-телесная терапия // Эволюция 
психотерапии. - М., 1998. - Т.4.  
7. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М., 1996.– C. 338. 
8. Столлер Р. Влияние биологических факторов на гендерную идентичность// Сексология. -
СПб., 2001. - С.133-141. 
9. Кон И.С. Мужское тело в истории культуры. – М., 2003.  
10. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста.  – СПб., 2008.  
11.Тхостов А. Ш. Психология телесности. – М., 2002. С. 177. 
 
 



 

Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір 
 

 78    

 
ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОЧИХ ГРОМАДСЬКИХ 

ОБ’ЄДНАНЬ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ  
(1914 – 1917 рр.) 

 
Ж.В. Тітовська 

Науковий керівник: доц. Л.М. Ямпольська 
Харківський національний педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди 
 
Перша світова війна стала переломним етапом в історії Російської імперії. Протягом 

1914 – 1918 рр. відбулися фундаментальні зрушення в суспільно-політичному та духовно-
культурному розвитку держави. Актуальність статті пояснюється необхідністю розкриття 
характерних рис тогочасного соціуму, основними з яких були активізація вже існуючого 
громадського жіночого руху та створення низки нових організацій і установ для допомоги 
хворим, пораненим і скаліченим воїнам, їхнім родинам, біженцям, дітям-сиротам, населенню 
прифронтових районів. Реакцією на політичну та економічну слабкість самодержавного 
уряду Російської імперії, нездатного  належним чином перебудуватися для успішного 
ведення війни, стала активізація громадської благодійності, велику роль у якій відіграло 
жіноче населення. 

Історичний аспект діяльності жіночих громадських об’єднань представлений у науковій 
літературі вкрай недостатньо. Історією жіноцтва в період Першої світової війни займалися 
такі російські історики дореволюційного періоду, як М.Ардашев [1], М.Анчарова [2], 
О.Богданов [3], але питання участі жінок у громадських об’єднаннях розглядалося ними в 
контексті інших тем. Радянська історіографія ознаменувалися появою праць, присвячених 
діяльності громадських, доброчинних об’єднань у роки Першої світової війни, але вони були 
продуктом певних ідейно-політичних обставин, тим більше жінка залишалася поза межами 
вивчення. У доробках Г. Єжової [4], Т. Кольяк, Ж. Тимченко, П. Чиркова [5] проаналізована 
практична діяльність жіночих громадських формувань у галузі благодійності. Досить 
плідними виявилися дослідження І. Книш [6], І. Павликовської, І. Рожанковської [7], 
Г. Янішевської, які характеризують передумови виникнення та основні етапи розвитку 
українських жіночих громадських організацій, зокрема в подіях 1917 р. Вагомий внесок у 
вивчення участі жінок у громадському житті України зробила праця американки 
українського походження М. Богачевської-Хом’як «Білим по білому: Жінки в громадському 
житті України, 1884 – 1939» [8].  

Пострадянська історіографія не акцентує уваги на діяльності жіноцтва впродовж 
зазначеного періоду, а переважно визначає загальну суспільно-політичну ситуацію, 
відтворює історичне тло, у контексті якого розгорталась громадська діяльність жінок. У 
працях Б. Миронова [9], О. Рибак зроблено акцент на трансформації статусу жіноцтва під 
впливом Першої світової війни. 

Джерельна база дослідження представлена нормативно-регулятивними джерелами, 
статутами громадських об’єднань, їх звітами за період 1914 – 1917 рр., доповідями 
уповноважених військовослужбовців про роботу благодійних організацій у справі допомоги 
армії та цивільному населенню, спогадами, мемуарами жінок і солдатів тощо. 

У програмних документах громадських жіночих об’єднань [10] викладені основні 
засади та напрямки їхньої діяльності в період Першої світової війни. Статути громадських 
об’єднань інформують про порядок отримання членства, особовий склад, межі компетенції 
та основні напрямки практичної діяльності організацій. Важлива група джерел представлена 
архівними документами та матеріалами. Найбільш вичерпна інформація щодо роботи 
громадських організацій за участі жінок у 1914 – 1917 рр. міститься у фондах Центрального 
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державного історичного архіву м. Київа. Фонд 715 [11] зосереджує матеріали про діяльность 
громадських об’єднань у сфері допомоги хворим і пораненим під час Першої світової війни, що 
діяли на території України. 

Метою даної статті є: на основі комплексного аналізу діяльності жіночих громадських 
об’єднань висвітлити головні напрямки і форми їхньої діяльності та визначити вагомість 
внеску цих об’єднань у розв’язання нагальних завдань допомоги фронту і жертвам війни. У 
ході наукового дослідження автор ставить завдання: визначити головні напрямки та форми 
роботи як загальноросійських жіночих організацій, так і місцевих громадських товариств, 
об’єднань, комітетів по допомозі хворим, пораненим і покаліченим воїнам, їхнім родинам, 
біженцям, дітям-сиротам та іншим категоріям постраждалого населення на території 
України; проаналізувати зміни характеру діяльності жіночих громадських організацій під 
впливом подій Першої світової війни; довести, що громадський жіночий рух набув 
важливого державного значення у справі опіки воїнів і цивільного населення. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період від початку Першої світової війни 
(липень 1914 р.) до кінця 1917 р. З початком війни жіночі об’єднання, робота яких була 
спрямована на вирішення «жіночого питання», поступово змінюють характер своєї діяльності на 
благодійну. З грудня 1917 р., більшість цих формувань були реорганізовані відповідно до 
декретів Раднаркому і припинили свою діяльність [12, с. 347-352], а ті, що залишились, 
повернулись до попередньої ідеології – відродження демократичного жіночого руху. 

Одним із характерних проявів життя воєнного соціуму з початком Першої світової війни 
стала діяльність громадських організацій із надання допомоги військовим і цивільному 
населенню. На території України в період Першої світової війни діяли жіночі громадські 
об’єднання, які можна за походженням розділити на два види: загальноросійські та 
українські [13, с. 52]. До першого належать: Всеросійське товариство захисту жінок, Спілка 
допомоги Вітчизні, Союз сестер милосердя та ін.; до другого – Товариство допомоги 
жертвам війни в Малоросії, Жіноча громада, Український жіночий союз, Союз українок-
католичок, Чернігівська спілка жінок, Луганська спілка демократичних господинь, Сумська 
спілка жіночої праці, Катеринославське товариство рівноправ’я жінок, Харківська українська 
жіноча спілка, Київське товариство оборони жінок, Київський український клуб тощо [14, с. 
38-62]. За характером завдань вони поділялись на політичні, релігійні, етнічні, професійні, 
освітні, благодійні, та початок війни змінив їхню спрямованість на благодійну, про що 
свідчать звіти громадських організацій того періоду [15].  

Робота українських жінок у громадських формуваннях періоду війни охоплювала усі 
дев’ять українських губерній Російської імперії, Галичину та Буковину, що входили до 
складу Австро-Угорщини [16, с. 34]. На характер діяльності майже всіх жіночих громадських 
організацій як в Росії, так і в Україні, істотно вплинули події на фронтах Першої світової 
війни. Два чинники – війна та епідемії – визначили завдання роботи жіноцтва в цей період. 
«Жіноче питання», яке було чи не найголовнішою віхою у діяльності жіночих громадських 
об’єднань, відійшло на другий план. Більшість із них у роки війни спрямували свою роботу 
на потреби фронту і тилу [17, с. 12-19]. Невдачі, що супроводжували російську армію на 
фронтах Першої світової воїни, надихнули жіноче населення на нові ініціативи. В цей період 
поширеним став рух сестер милосердя, курси для підготовки яких створювали жіночі 
громадські об’єднання. Їхніми силами відкривалися притулки для біженців, дошкільні дитячі 
заклади для дітей солдатів, безкоштовно надавалася юридична допомога дружинам 
військовослужбовців. Жіночі об’єднання брали участь у пошитті білизни для фронту, на 
зароблені кошти відкривали безкоштовні їдальні для дітей-сиріт [18].  

Вже у вересні 1914 р. було засновано Тетянин комітет із надання тимчасової допомоги 
тим, хто постраждав від військових дій, а згодом – Комітет великої княгині Єлизавети 
Федорівни, Романівський комітет [19, с. 171]. У Києві та інших містах особи жіночої статі 
працювали в Товаристві допомоги біженцям, допомагаючи втікачам, заручникам і 
полоненим. За ініціативою власниць, у приміщеннях, де спочатку були розміщені 
громадські жіночі товариства, організували шпиталі, наприклад, у Клубі київських жінок 
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розташувався земський шпиталь. Медсестрами в ньому стали учасниці жіночого руху, що 
вели одночасно національно-виховну роботу серед поранених [20, с. 231-232]. Так само 
активно в даній сфері працювало жіноцтво Західної України. В українському жіночому 
Комітеті, сформованому з ініціативи О. Левицької, працювали О. Ціпановська, О. Федак-
Шепарович та ін. Головним завданням комітету був розшук по шпиталях українських 
солдатів на території Австро-Угорської імперії [21, с. 175-181]. 

Оскільки Україна стала театром військових дій, за підтримки російського уряду в Києві 
організували Товариство допомоги жертвам війни в Малоросії, серед членів якого 
переважали жінки. Українки піклувалися про біженців і переселенців, забезпечували їх 
одягом, їжею, житлом, доглядали дітей, розшукували членів роз’єднаних родин [22]. 
Секретарем Київського товариства була М.Ішуніна. З нею активно співпрацювали 
Н.Дорошенко-Савченко, Л.Шульгіна,  Л.Старицька-Черняхівська [23, с. 21-22]. 

З ініціативи українського жіноцтва в 1915 р. у петербурзькому військовому шпиталі 
було створено український гурток для допомоги у листуванні між українськими солдатами 
та їхніми рідними і забезпечення їх пресою [24, с. 298-301]. Це об’єднання в Петербурзі 
існувало майже легально, найактивнішими його членами були Є.Жук, Н.Могилянська, 
О.Туган-Барановська, Н.Енгель, А.Алексєєва, В.Трощина тощо. Але їхній діяльності 
перешкоджав брак коштів, пильний нагляд російської влади, а також зростаюча ворожість із 
боку населення неукраїнського походження [25, с. 183-189]. 

У грудні 1915 р. відбувся Всеросійський конгрес жіночих організацій, в якому брали 
участь і українські об’єднання. Головною темою, що обговорювалася на ньому, була 
допомога жертвам війни. Письменниця Наталія Романович-Ткаченко розбудувала на всій 
території України мережу притулків для сиріт та загублених дітей і разом з іншими жінками 
намагалася з’єднувати роз’єднані сім’ ї. Широку роботу під час Першої світової війни серед 
жінок і дітей-біженців розгорнуло Київське товариство оборони жінок, яке виникло у 1905 
р. У Києві в 1916 р. його зусиллями було створено притулок і безкоштовну їдальню для 
дітей-сиріт, батьки яких загинули на фронтах війни. Велику роль товариство відіграло у 
вирішенні проблем жіночої проституції, що мала місце під час Першої світової. 

Варто зазначити, що уряд направляв чималі кошти для забезпечення функціонування 
громадських структур, унаслідок чого провідні громадські організації, зокрема жіночі, настільки 
зміцніли, що стали конкурувати з урядовими в деяких сферах надання допомоги населенню. 
Але під впливом подій 1917 р. напрям роботи жіночих об’єднань набуває політичного 
характеру [26, с. 347-352], потреби фронту вже відходять на другий план. З грудня 1917 р. 
більшість громадських організацій і товариств, зокрема жіночих, були реорганізовані відповідно 
до декретів Ради Народних Комісарів і припинили свою діяльність [27, с. 347-352]. 

Отже, за результатами дослідження можна зробити наступні висновки. Зростання ролі 
громадських організацій у роки Першої світової війни, зокрема жіночих, до певної міри було 
реакцією на нездатність уряду належним чином організувати допомогу військовим і 
цивільному населенню. Це вплинуло на активізацію тенденції до самоорганізації соціуму в 
критичні моменти свого існування у військовий час. Тому під впливом війни жіночі 
громадські об’єднання в 1914 – 1917 рр. істотно змінили характер своєї діяльності на 
благодійний по допомозі хворим, пораненим і покаліченим воїнам, їхнім родинам, біженцям, 
дітям-сиротам та іншим категоріям постраждалого населення. Результати нашого 
дослідження можуть бути використані при подальшому вивченні загальної картини 
суспільно-політичного життя України років Першої світової війни, його «жіночої» складової, 
а також при дослідженні ґендерних проблем в історичній науці.  
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Питання про ґендер набуває актуальності в сучасному суспільстві насамперед завдяки 
поширенню феміністичного руху ще в 70-х роках ХХ ст. на Заході, а з початку 90-х – і на 
теренах колишнього соціалістичного табору. Ґендер – це соціальна організація біологічних 
статевих відмінностей, по суті, це набір соціальних ролей. Стереотипи з приводу ґендеру 
відображають погляди суспільства на поведінку, котра підходить чоловікам чи підходить 
жінкам. Ґендерні очікування впливають на розвиток особистості чоловіка і жінки, 
спонукаючи їх  наслідувати певні статево співвіднесені норми поведінки, види діяльності, 
громадські та сімейні ролі. 

Поняття «ґендер» включає соціальні, культурні та психологічні аспекти, які формують 
норми і стереотипи поведінки, взаємини між чоловіком та жінкою. Саме вони вважаються 
типовими та бажаними як для чоловіків, так і для жінок на певному етапі розвитку 
суспільства. Отже, ґендерні стереотипи – це сформовані в культурі узагальнення про 
поведінку чоловіка та жінки в повсякденному житті. 

Ґендерні стереотипи, як  інші види соціальних стереотипів – це невід`ємний атрибут 
повсякденного мислення, самоусвідомлення та взаємодії індивідів у соціальному просторі. 
Адже при першій зустрічі більшість людей приписують співрозмовнику не ті 
характеристики, які в нього насправді є, а ті, які б, на їхню думку, повинні були б бути 
характерними для особи даної статі, тобто використовують загальноприйняті шаблонні 
образи чоловіка та жінки, що формувалися віками і виявилися дуже живучими – ще й 
сьогодні вони поширюються на представників обох статей не залежно від їхніх 
індивідуальних особливостей та віку. У науковців немає спільної думки щодо природи та 
сутності ґендерного стереотипу: деякі з них надають стереотипам негативного забарвлення, 
характеризуючи їх як неправильні узагальнення – занадто широкі перебільшені чи спрощені, 
які не формуються через соціальний досвід та містять у собі елемент оцінки. З іншого боку, 
стереотипізацію можна розглядати як необхідний і важливий когнітивний процес, який 
опосередковує поведінку людини, що допомагає її орієнтації. 

Вивчення ґендерних стереотипів почалося з середини 50-х років ХХ ст., коли 
американські соціологи визначили типово чоловічий та типово жіночий образи. Таким 
чином, типово чоловічий образ – це сукупність рис, пов’язана із соціально необмеженою 
поведінкою, компетентністю, раціональними здібностями, активністю і результативністю. 
Жіночий характеризують соціальні комунікативні навички, теплота, емоційна підтримка. 
При цьому надмірний акцент  як на типово маскулінних, так і на типово фемінних  рисах 
отримує вже негативний відтінок. 

За останні десятиліття зацікавлення науковців ґендерними стереотипами посилилося, 
адже вивчення широкого кола питань, які пов`язують з різними аспектами ґендерних 
стереотипів має, безперечно, не лише теоретичне, а й практичне значення. Отже, ґендерним 
стереотипам присвячені дослідження таких зарубіжних науковців: К. Дайон, К. Гуічі, 
С. Шермана, Н. І. Ажгіхіної, О. А. Вороніної, О. М. Здравомислової, Г. С. Двіняніної, 
А. В. Кіріліної та інших [1]. В Україні також спостерігаємо інтерес до ґендерної тематики. 
Через призму соціології І. Жеребкина досліджує питання феміністської і ґендерної теорії, в 
історико-культурному та етнологічному вимірах розглядає ці питання О. Кість, а соціальний 
статус жінки в сучасному українському суспільстві є головною темою в роботах 
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О. Стрельник. Філософсько-методологічні проблеми дослідження жіночого статусу 
розроблялися в межах культурно-антропологічного підходу в роботах В. Конева, 
Л. Леонтьєвої, І. Тарасенко, Є. Бистрицького та інших вітчизняних дослідників [2]. Разом із 
тим, формування якісно нового комплексу ціннісних орієнтацій та настанов сучасної жінки 
відкриває широку царину для досліджень тенденції зміни ґендерних стереотипів у ХХІ ст. 
Мета цього дослідження полягає в тому, щоб проаналізувати еволюцію ґендерних 
стереотипів, дослідити трансформацію поглядів на роль жінки в суспільстві. 

Аналіз наукових розвідок дає підстави для виокремлення декілька груп ґендерних 
стереотипів: 

- до першої належать стереотипи маскулінності-фімінносі. У стереотипному уявленні 
маскулінності фіксуються «активно-творчі» характеристики, інструментальні риси 
особистості, такі як активність, домінантність, впевненість у собі, агресивність, логічне 
мислення, здатність до лідерства. Фемінність, навпаки, характеризується як «пасивно-
відтворююче» начало, що проявляється в експресивних особистісних характеристиках 
(залежність, піклування, тривожність, низька самооцінка, емоційність). Маскулінні 
характеристики зазвичай протиставляються фемінним;   

- друга група ґендерних стереотипів включає уявлення про розподіл сімейних і 
професійних ролей між чоловіками і жінками. Для жінок найбільш значущою соціальною 
роллю вважається роль домогосподарки, матері. Жінці відводиться місце у приватній сфері 
життя – дім, народження дітей, на неї накладається відповідальність за взаємини у сім`ї. 
Чоловікам передбачається включенність у суспільне життя, професійна успішність, 
відповідальність за забезпечення сім`ї; 

- третя група ґендерних стереотипів визначається специфікою змісту праці. У 
відповідності з традиційними уявленнями передбачається, що жіноча праця повинна носити 
виконуючий, обслуговуючий характер, бути частиною експресивної сфери діяльності. Для 
чоловіків можлива творча та керуюча робота, їх праця визначається в інструментальній 
сфері. Історично ґендерні стереотипи формувалися в рамках типів соціального та 
економічного обмінів. Дослідники цієї проблематики виділяють такі історичні типи 
соціальних та економічних обмінів: військову економіку, економіку багатства, буржуазну 
економіку та економіку споживання [3]. Згідно з цією теорією, відповідні ґендерні 
стереотипи   формувалися в часи кожного з цих типів, та видозмінюючись, збереглися до 
нашого часу. Так, в часи розвиненої «військової економіки» красивими полонянками 
нагороджували вояків за хоробрість – жінки вважалися предметом престижного споживання. 
Стереотипи того часу і сьогодні широко представлені в суспільстві – наприклад, те, що 
чоловік завжди більший ніж жінка, масивніший і вона повинна почувати себе в шлюбі, як за 
кам’яною стіною; або що чоловікові завжди потрібно «завойовувати» жінку. 

Становище жінки в суспільстві постійно перебувало в центрі уваги наукової думки. 
Дуже суперечливе ставлення до цієї проблеми демонструє релігія. Маконський церковний 
собор 1400 років тому офіційно вирішував питання, чи є у жінки душа, і перевагою лише 
одного голосу ухвалив, що жінка хоча і є нижчою істотою, але все ж має щось подібне за 
душу [4, с. 294]. Такий погляд є результатом того, що протягом тисячоліть жінці не давали 
можливості розвивати свій інтелект. Постійно обговорювалося питання щодо істинної 
людської цінності її як члена суспільства, як об’єкта інтимних стосунків. Негативне 
ставлення до жінки мало місце вже в Стародавній Греції. Видатний філософ Греції Платон 
заявляв, що жінка має безліч недоліків і є засобом задоволення чоловічого щастя на землі. В 
діалозі «Тімей» він твердив, що душі боягузів та недостойних чоловіків після смерті 
переселяються в жінок [5, с. 251]. Аналогічну точку зору висловлював у своїй праці 
«Політика» стародавній грецький філософ Арістотель, зображуючи жінку як слабке і 
недосконале створіння, яке в силу свого недостатнього розвитку повинно підкорятися 
чоловікові [6, с. 34].  
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Попри те, що в ХІІ ст. у вищих суспільних верствах зароджується етика високої поваги 
до жінки (ці тенденції відображені в куртуазних романах), в цілому в епоху середньовіччя 
спостерігається посилення традиційного презирства до жінки.  

У період Ренесансу та Реформації в Європі жінка стала лише об’єктом естетичного 
поклоніння, одночасно зберігаючи своє принизливе становище. У цей час активізувалась 
буржуазна економіка, продовжували розвиватися патріархальні цінності. В цих умовах 
індивід не був упевнений у власній значущості, якщо вона не підкріплювалася ринковим 
успіхом. Відтак розрахунку підпорядковуються й сексуальні відносини. Жінка навіть 
втрачала власне прізвище. В любовних відносинах вона стає тим, чим є будь-який суб’єкт на 
ринку послуг буржуазної економіки – товаром, предметом, який можна використати з 
певною метою, і всі такі цілі можуть бути методично перераховані в шлюбному контракті. 
Стереотипи того часу зараз проявляються при залицянні, коли мужчина дарує квіти, 
коштовності, запрошує в дорогий ресторан на побачення чи пише вірші. При цьому він 
розглядається як «прохач», його подарунки не повинні до чогось змушувати жінку, адже 
вони – лише данина її вроді, досконалості, грації, молодості, тендітності. Але ці стосунки 
досить ситуативні – така поведінка чоловіка може закінчитися відразу ж після весілля. 

Ґендерні ролі як правило формуються культурною й релігійною традицією. 
Християнська культурна традиція характеризується тим, що протягом століть виключає 
жінку зі сфери управління й лідерства. Основа християнського вчення про родину – 
патріархальність. «Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господу, тому, що чоловік є глава 
родини, як і Христос глава Церкви ... » – говорить Новий Заповіт [7, с. 77]. Жінку 
звинуватили в гріхопадінні Адама, а відповідно, і всього людства. Як говориться в Біблії: «... 
і не Адам спокушений: але дружина спокусившись, впала в злочин» [7, с. 78]. Звинувачення 
й саме ставлення християнського духівництва до жіночого роду спричинили негативне 
ставлення до жінки в усій Європі й іншому християнському світі. Вчення церкви було 
засновано на жорстокому контролі чоловіка за репродуктивною функцією, сексуальною 
поведінкою й роботою жінки. Християнська культура асоціювала жінку винятково з 
домашньою сферою, родиною. Показовим в цьому відношенні є «Перше канонічне послання 
св. Василія Великого до Амфіолоха Іконійського», де наводилося правило про розлучення 
подружжя. У цьому посланні даються різні настанови чоловікові й дружині – залежно від 
того, хто був ініціатором розлучення. Чоловік був забов`язаний вигнати дружину – 
прелюбодійку; дружина ж повинна приймати чоловіка й зберігати сім`ю, щоб не відбувалося, 
навіть якщо чоловік зраджує її, б`є, або продає речі з дому. Більше того, якщо дружина все ж 
розлучається з чоловіком, і той починає жити з іншою жінкою, то саме вона, колишня 
дружина, оголошується винною у прелюбодіянні чоловіка [8]. 

Тут варто акцентувати увагу на тому, що Україна вирізнялася серед інших православних 
країн тим, що з давніх часів зуміла зберегти деякі елементи рівноправ’я в родинно-шлюбних 
стосунках між чоловіком і дружиною. Наприклад, в епоху Київської Русі жінки 
користувалися значною свободою і незалежністю як у правовому, так і в соціальному плані й 
демонстрували самостійність у різних аспектах життя [9].  

Дійсно, на відміну від західної Європи і Росії, суспільне становище жінки і за часів 
Київської Русі, і в період козацтва (з ХVI – XVII ст.) залежало не від статусу чоловіка, а від 
особистого добробуту. За Литовським статутом, жінка успадковувала майно своєї  родини на 
рівні з чоловіками. А в сім`ї мала право розпоряджатися власним приданим – материною. 
Цікаво, що повноліття для українців наставало з 18 років, а українок – з 15 років (а після 
1588 року – з 13 років). Відтоді дівчина ставала повноправною господаркою – присягала 
королеві, сплачувала податки, користувалася всіма суспільними свободами. 

Закон охороняв життя, честь та особисту недоторканість жінки. За статтями  
Литовського статуту «нав`язка» за поранення жінки і «головщина» за її вбивство (штраф і 
ув’язнення)  стягувалися в такому ж обсязі, як за чоловіків – "совито" (подвійно). Причому 
це положення поширювалося не тільки на шляхтянок, а на жінок «простого стану». За 
зґвалтування жінки призначалося найвище покарання – кара «на горло». Як свідчать судові 
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справи тих часів, у кожному конкретному випадку судді дуже серйозно підходили до цього 
питання, нерідко виносили й найсуворіші вироки [10]. Переказують, що від шибениці за 
козацьким звичаєм, можна було врятуватися, коли якась дівчина виявляла бажання вийти за 
злочинця заміж, на знак свого вибору вона накидала на голову засудженому свою хустку. У 
цьому випадку останній міг або згодитися на шлюб, і тоді вирок скасовувався, або не 
погодитися, і тоді засудженого страчували [11].  

Однак поступово і українські жінки втрачали особисту незалежність, перемагала 
загальна тенденція про неповноцінність жінки. Суспільство нав’язувало свої усталені 
принципи і норми та обмежувало право вибору жінкою тієї соціальної ролі, яка їй більше 
прийнятна, і таким чином сприяло формуванню певної моделі поведінки, яка відображалася 
в ґендерних стереотипах.  

Буржуазне суспільство породило багато псевдотеорій щодо неповноцінності жінок. 
А. Шопенгауєр, Ф. Ніцше, О. Вейнінгер та інші твердили, що за своєю природою жінки 
брехливі, зрадливі, невдячні. А. Шопенгаур підкреслював, що жінці за її натурою потрібен 
господар, і що найблискучіші представники цієї статі ніколи не виробили нічого істинно 
великого та самобутнього [12, с. 138, 156]. Ф. Ніцше також принижував жінок, не 
розглядаючи  в них ні таланту, ні розуму. Німецький філософ О. Вейнінгер вважав, що 
геніальність абсолютно недосяжна для жінки, яка позбавлена оригінальності мислення і не 
знає логіки та морального імперативу [13, с. 119, 193].  

У ХІХ ст. в Європі відбуваються зміни: вводиться загальна початкова освіта, 
розвивається промислове виробництво, підвищується платоспроможність населення та 
споживання нових виробів і продуктів. Транспортні засоби і засоби масової комунікації, 
предмети домашнього вжитку, їжа та одяг, великий вибір розваг та інформаційна індустрія 
принесли з собою приписані відносини та звички, стійки інтелектуальні та емоційні реакції, 
що прив’язують споживачів до виробників, а через них – до одного цілого. У таких умовах 
люди шукають засоби самоідентифікації, які надаються їм суспільством споживання, що 
торкаються усіх сфер життя людини. Взаємодіючи з партнером, людина використовує його 
ресурси в своїх цілях, тобто фактично споживає його, а споживаючи в собі суспільство, 
ототожнюючись із ним, людина витирає в собі статеві відмінності – виникає явище 
андрогінії (примирення, злиття статей). Таким чином, в «економіці споживання» втрачається 
інтерес до протилежної статі як до чогось забороненого та прихованого – грані стираються. 

Отже, в цей період ми спостерігаємо принципово нове ставлення до жінки, що знайшло 
своє відображення і в поглядах науковців тих часів. Цю тенденцію започаткували соціалісти-
утопісти ХІХ ст., особливо Ш. Фур`є. Він писав, що прагнення зробити всіх жінок 
домашніми господарками свідчить про хибність соціального механізму. Йому першому 
належить думка про те, що в кожному суспільстві рівень емансипації жінки є природним 
показником загальної емансипації [14, с. 174]. Вагомий внесок у цю проблему вніс А. Бебель. 
У своїй книзі «Жінка і соціалізм» він дав глибокий аналіз шляхів соціального визволення 
жінки, необхідність їй займатися творчою діяльністю. Він твердив, що жінка досягне повної 
досконалості, коли стане рівноправним членом суспільства, нарівні з чоловіком матиме 
можливість розвиватися фізично і розумово, доб’ється визнання своїх прав [15, с. 299]. 
Англійський вчений А. Барнетт у книзі «Рід людський» справедливо відзначав, що різне 
суспільне становище чоловіка і жінки безпосередньо визначається їх різною роллю у 
відтворенні [16, с. 156]. Віками жінки займалися домом, сім`єю, мали обмежене коло занять. 
Звідси і виникло переконання, що нібито жінки нездатні до традиційної чоловічої роботи. 
Вперше жінки заявили про себе активною участю у Великій Французькій революції, 
започаткувавши жіночі клуби, журнали. Француженки не протиставляючи себе чоловікам, 
звертали увагу на свою безправність. Але революційна влада, оцінивши громадську 
активність жінок, не визнала їх самостійним суб’єктом історії, не віднесла їх до категорії 
«вільних» і рівних. Це спричинило виникнення нового суспільного явища – фемінізму як рух 
на захист політичних і громадських прав жінок. За одне століття фемінізм поширився в 
усьому світі, вперше порушивши питання про права жінок, рівність статей. Він сприяв 
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формуванню атмосфери морального осуду патріархату. Поступово питання рівності або 
нерівності чоловіка та жінки стало питанням політичним. Це привело до того, що у багатьох 
країнах напередодні Другої світової війни жінки здобули виборче право. 

Альтернативні точки зору на роль жінки в суспільстві існують і зараз у вигляді двох 
ідеологій – патріархальної та егалітарної. Перша твердить, що світ стоїть на «природних 
основах». Їх руйнація веде до руйнації суспільства. Під «природними основами» розуміється 
розподіл функцій в сім`ї та суспільстві. Жінка – це мати, господиня, берегиня дому, тому дім 
– це світ жінки. В німецькій мові  навіть існує приказка про чотири “К”, яка відображає 
стереотипне уявлення про соціальну роль жінки, перекладається вона як: “кухня, кирха, 
дитина, плаття”. Чоловік здобуває засоби існування для сім`ї, він громадський діяч і 
здійснює зв'язок сім`ї із суспільством. Такий розподіл функцій вважається природним, бо 
статеві відмінності більш суттєві, ніж індивідуальні, особисті. Залучення жінок у громадське 
виробництво вже привело до негативних наслідків у сім`ї, моральної розпусти, розпаду 
родин, до фемінізації чоловіків. Прихильники патріархальної теорії свій консерватизм щодо 
жіночих проблем часто прикривають піклуванням про жінок, ігноруючи нерівність у 
соціальному плані. 

Егалітарні відносини між чоловіком і жінкою ґрунтуються на взаємодоповненості їх у 
сім`ї та суспільстві. Для кожного повинен бути простір вільного вибору. Ідуть активні 
дискусії про становище жінки як політика, лідера, хоча всім відомо, що реалізацію 
егалітарної теорії вимагають реалії сьогодення. Дві третини загальносвітових витрат 
робочого часу припадають на долю жінок, кожну третю сім`ю у світі утримує жінка. Слід 
пам’ятати, що природа закріпила за жінкою лише функцію народження дитини. Все інше 
повинно виконуватися як жінками, так і чоловіками. 

Сучасна західна культура, незважаючи на певні досягнення фемінізму, є патріархальною, 
маскулінною, організованою не тільки за чоловічим зразком, а й просякнутою забобонами 
стосовно жінок в усіх сферах: науці, сім`ї, владі, релігії, мистецтві, рекламі тощо. Саме на 
цьому акцентує зараз свою увагу неофемінізм. Зосереджуючись на проблемі пригнічення 
жінок, він вимагає для жінок рівних можливостей, а не рівних прав (фактично в усьому світі 
вони є однаковими), а також перегляду всіх можливостей соціальної реальності, всіх сфер 
буття, щоб у збалансованій культурі жіночі соціальні, духовні потенції набули цінності та 
значущості для суспільства. 

Таким чином, хоча відбулася відповідна трансформація поглядів на роль жінки в 
суспільстві, але пережитки патріархату у суспільній свідомості вимагають, щоб їх 
продовжували долати. 

Отже, проаналізувавши процес формування ґендерних стереотипів, можемо зробити 
висновок, що стереотипи проявляються на всіх стадіях розвитку людини та в різних сферах її 
діяльності. Соціальні та ґендерні ролі, які виконують в суспільстві чоловіки та жінки, 
зумовлені існуванням ґендерних стереотипів, або навпаки; суспільство саме вирішує, які 
уявлення стосовно ґендерних ролей та поведінки потрібні для ефективного функціонування.  
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В Українському домі допрем’єрно показали стрічку «Жінки, яких б’ють». Подія 

відбувалася в рамках Форуму «Україна. Суспільство рівних можливостей». Режисер Вадим 
Кастеллі називає це документальним кіно зойком. «Зойк» стислий і пронизливий. Із шести 
годин відзнятого відео за фільмували 28 хвилин. Три жіночі долі. Всі героїні любили своїх 
чоловіків. Першій подобався характер і зовнішність. Вона лежала в лікарні з черепно-
мозковою травмою. Вісімнадцять днів в комі. «Як виходила з лікарні – мирилися. Любили 
одне одного…». Друга втекла. Подзвонила на «телефон довіри». Пройшла реабілітацію. 
Відкрила кіоск. Мріє про власне кафе. Про третю сусіди кажуть: «Вона свої дванадцять років 
кари вже відбула». У цієї жінки протез замість ока, зламані вуха, пошкоджена у кількох 
місцях щелепа. Попри це вона народила від свого чоловіка трьох дітей. Той замикав дружину 
в підвалі. Одного дня вистрелила рушниця. Тепер жінка молиться і плаче на його могилі, 
заваленій вінками. Суд її виправдав. «Чи може хтось при здоровому глузді дозволяти, щоб 
били, калічили? Я не можу цього зрозуміти. Мабуть, тому, що я жінка», - каже Вадим 
Кастеллі. А вони твердять: «Усе-таки він – батько… Одна маленька квартира на всіх… А що 
люди скажуть?..» За словами режисера, найстрашніша відповідь, яку він чув: «Він же не 
кожного дня б’ється… Я вже звикла». [1, с.8] 

В Україні проблема насильства над жінкою в сім'ї тривалий час не була предметом 
спеціальних досліджень соціологів, психологів та соціальних працівників. Нею займалися, в 
основному, криміналісти при вивченні злочинів, які здійснювалися в сімейно-побутовій 
сфері. Однак, практика останніх років доводить концептуальне осмислення цього питання на 
державному рівні. Свідченням цього є і сприйняття законодавчої бази, і створення кризових 
центрів роботи з тими, хто потерпає від насильства в родині. В Україні насильство в сім’ ї є 
однією з найпоширеніших форм насильства стосовно жінок усіх верств населення в усіх 
регіонах країни. Статистика наводить такі данні, про вплив насильства в сім’ ї на стереотипи 
поведінки жінок та дітей в Україні, що у 19% родин наявні ворожість та ображання, а в 10% - 
фізичне насильство. У реальності фізичне насильство має місце у 18-20% родин, і в 
більшості випадків воно спрямоване на жінок. 30-40% усіх дзвінків, що надходять у відділки 
міліції, пов’язані з домашнім насильством. Від 30 до 50 відсотків усіх жінок, що перебувають 
в травматологічних відділеннях. Насильство у родині лишається однією з актуальних 
проблем українського суспільства. 

Серед основних перешкод у реалізації прав жінок та їхньої участі нарівні з чоловіками в 
житті суспільства помітне місце посідає насильство та загроза здійснення насильства 
стосовно жінок. Тим часом факти насильства часто лишаються непоміченими та 
незареєстрованими, тому щодо нього не вживаються жодні заходи. В умовах зростання 
загальної напруженості та насильства в суспільстві, як це відбувається в усьому 
східноєвропейському регіоні, безпека жінок вдома, на роботі та в громадських місцях 
серйозно послаблена.  

Акти насильства щодо жінок та дівчат є суттєвим порушенням їхніх прав людини і 
завдають величезної шкоди фізичному та психічному здоров'ю. За оцінками Світового банку, 
в промислово розвинених країнах на зґвалтування та насильство в сім'ї в загальному 
показнику смертності жінок віком 15-44 роки припадає 19 відсотків [2, с.12]. Це означає, що 
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жінки втрачають кожен п'ятий рік здорового життя в результаті травм, хвороб чи 
передчасної смерті внаслідок актів насильства.  

Однією із складностей аналізу даних про акти насильства взагалі та насильства щодо 
жінок зокрема є складність вимірювання рівня та ступеня насильства. Деяким поняттям, як 
от моральна наруга (моральна образа) та сексуальне домагання, важко дати визначення, тому 
виникають проблеми щодо вимірювання. Навіть за наявності чіткого визначення окремі 
форми насильства часто лишаються поза увагою, насамперед акти насильства в сім'ї. Тому 
для аналізу доводиться використовувати як адміністративні дані, так і свідчення з інших 
джерел. Таку додаткову інформацію часто отримують шляхом проведення невеликих та 
нерепрезентативних обстежень, і до неї слід ставитись обережно.  

Наслідки насильства для здоров'я жінок широко розходяться, як кола на воді, негативно 
впливаючи не лише на самих жертв, а на їхні сім'ї, дітей та на суспільство загалом. За даними 
проведених досліджень, жінки, котрі стали жертвами насильства, мають нижчу успішність та 
нижчу здатність заробляти; вони також виявляють більшу схильність до самоізоляції від 
суспільства, у них частіше розвиваються депресивні стани [3, с.13].  

Наслідки для дітей починають проявлятись уже в ранньому віці. Жертви насильства 
зазвичай народжують дітей з пониженою вагою; такі жінки більшою мірою піддані ризику 
передчасних пологів та різних післяпологових ускладнень. Діти, які живуть у сім'ях, де у 
стосунках між батьками панує атмосфера жорстокості, також піддані ризику стати жертвами 
посягань, і в них можуть з'явитись психічні та поведінкові відхилення. Важливо відзначити, 
що модель поведінки, заснована на насильстві та жорстокості, передається з покоління в 
покоління, і діти, що стали свідками насильства чи зазнали його самі, бувають більш 
схильними стати жертвами насильства або самі вчинити насильство, ставши дорослими. 
Крім того, негативно впливаючи на потенційні здібності жертви, насильство щодо жінок 
знижує їхні економічні та психосоціальні можливості, необхідні для догляду за дітьми та 
іншими членами сім'ї, включаючи і партнерів, які чинять насильство. 

Проведення цього дослідження зумовлене необхідністю з'ясування взаємозв'язку між 
уявленням про проблему «сімейне насильство над жінками» серед молодих жінок та рівнем 
їх суб'єктивного контролю. Для визначення рівня інформованості жіночої молоді про 
проблему насильства над жінкою в сім'ї було створено програму дослідження, розроблено її 
інструментарій. За допомогою опитування було досліджено домінуючий спосіб виходу із 
скрутних життєвих ситуацій, оскільки це суттєво впливає на ставлення до проблеми 
сімейного насильства над жінкою серед жіночої молоді [4, с.483]. В основу процедури 
дослідження було покладено методику анонімного анкетного опитування та психологічні 
методики дослідження: рівня суб'єктивного контролю та виходу із складних життєвих 
ситуацій [5, с.288]. Для аналізу результатів дослідної роботи застосовувалася первинна 
статистична обробка, яка полягає у визначенні необхідної кількості елементарних 
математичних статистик [4, с.601]. Для проведення анонімного опитування було розроблено 
спеціальну анкету.У більшості респонденток виявлено середній рівень суб'єктивного 
контролю. Це означає, що вони не беруть на себе відповідальність, а перекладають її на 
інших людей (результати психологічної методики дослідження рівня суб'єктивного 
контролю опрацьовувалися згідно з ключем до цієї методики, запропонованим Р. С. 
Немовим [4, с.480] та Я. Райгородським [5, с.288-297]. Також встановлено, що частина 
респонденток легко сприймають примхи долі, правильно оцінюють те, що з ними трапилося, 
й зберігають душевну рівновагу (результати психологічної методики дослідження виходу із 
скрутних життєвих обставин). Поведінку респонденток відображають їх відповіді на таке 
запитання: «Якщо Ви стали свідком жорстокого поводження в родині щодо жінки, то яку 
саме позицію оберете в цій ситуації Ви?». Оскільки завданням дослідної роботи було 
визначити рівень поінформованості жіночої молоді про проблему насильства над жінками в 
сім'ї, обмежуємося лише ситуацією жорстокого поводження стосовно жінки. 10 % узагалі не 
будуть втручатися: з них одна особа навела аргумент «Родина сусіда - це інша територія», ще 
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одна – «Це суто родинна справа, вони повинні самі розібратися». Решта респонденток не 
залишаться байдужими. 38 % - викличуть міліцію. 32 % - будуть намагатися примирити. Але 
постає питання: «Що Ви робитимете, якщо господар ситуації буде надто агресивний, під 
впливом якихось хімічних речовин (алкоголю, наркотиків, психотропних ліків)? Чи варто 
намагатися примиряти в цьому разі?» І лише 2 % будуть діяти залежно від ситуації. 6 % - «не 
знають як». 2 % порадять потерпілій звернутися до кризового центру. І лише 10 % - 
розлучитися з кривдником. 

Коли самі респонденти потрапляють у кризову ситуацію, то по допомогу звернуться до 
близьких та друзів 50 %, 26 % будуть просити допомоги лише у друзів та 10 % звернуться до 
найближчого кризового центру. Скористаються до телефоном довіри лише 4 %. Самотужки 
спробують подолати кризову ситуацію 6 %. Решта респондентів, а це 4 %, звернуться по 
допомогу до міліції. Врешті-решт, на питання, чи необхідна їм інформація стосовно 
проблеми насильства наджінками в сім'ї, 68 % відповіли «так». 32 % вважають, що додаткова 
інформація їм не потрібна. Гірша ситуація із відповідями на запитання, які державні 
установи, соціальні служби, громадські організації та установи надають допомогу жінкам - 
жертвам сімейного насильства. 56 % узагалі не знають, які установи цим займаються. Лише 
44 % називають, а саме: міліцію - 68 %, 31 % - «Харківський міський Центр по роботі з 
жінками» і 1 % перелічили майже всі установи. На питання, які види допомоги слід надавати 
жінкам - жертвам сімейного насильства, більшість перерахували такі види: психологічна 
допомога, правозахисна, юридична, медична, медико-соціальна, надання тимчасового 
притулку. Це становить 54 % усіх опитаних респондентів. Решта 46 % зазначали або по 
одному із видів допомоги, або назвали кілька. Психологічна допомога складала більшість 
відповідей - 36 %, правозахисна - 34 % , юридична - 10 %, медична -12 %, медико-соціальна - 
4 %, надання тимчасового притулку - 4 %. Слід зазначити, що самі респондентки не 
зазнавали щодо себе насильницьких дій - це 70 %. Сумна статистика, адже 30 % усе ж таки 
мали гіркий досвід жорстокого поводження у власній родині стосовно себе. На жаль, у 
респонденток є близькі та знайомі жінки, які зазнавали насильства в сім'ї або стали об'єктом 
жорстокого поводження у власній родині 66% опитаних мають в оточенні таких жінок. 17 % 
- не мають таких. 

На відміну від інших типів насильства домашнє насильство має свої особливості: Це не 
одноразова дія. Це - процес, який складається із циклів насильства, які тримаються на 
продовженні стосунків потерпілої і кривдника. Якщо насильство виявилось в сім'ї хоч один 
раз, воно обов'язково повториться! Це насильство завжди відбувається протягом тривалого 
проміжку часу і має тенденцію до зростання! Це насильство між особами, які є, як правило, 
залежними один від одного. Найчастіше домашнє насильство замовчується і приховується 
обома сторонами від оточуючих. На думку винуватця, воно є ефективним, швидким 
способом досягнення мети, без великих затрат. Інші, ненасильницькі, методи вимагають 
значних зусиль. Людина не відмовиться від того, що дає ефект, якщо їй не запропонувати 
альтернативи. Якщо насильник не навчиться іншому ефективному способові спілкування з 
близькими людьми, то він буде продовжувати здійснювати над ними насильство. 

Слід зауважити, що реакція як суспільства, так і міліції на випадки домашнього 
насильства часто є неадекватною і навіть ворожою стосовно потерпілої жінки, а кримінальні 
покарання домашніх кривдників бувають більш м'якими порівняно з покараннями за 
аналогічні порушення, здійснені проти сторонніх осіб. 92-97% насильницьких дій стосовно 
жінок здійснюють чоловіки. Чому так відбуваються? Не тому , що чоловіки від природи 
гірші, а тому, що існують в системі, в якій перевагу мають влада, сила, гроші. Утримання 
чоловіком сім'ї призводить до залежності жінки, адже домашня праця (виховання дитини, 
догляд за оселею тощо) суспільством працею необґрунтовано не вважається. 

Фізичне насильство: вбивство, спроба вбивства, побиття, знущання, нанесення фізичних 
ушкоджень, штовхани, опіки, шпурляння різними предметами. Психологічне і емоційне 
насильство: позбавлення свободи чи утримання під наглядом мимо волі жінки, постійне 
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висліджування, погрози, залякування, шантаж, постійний контроль життя і спілкування з 
оточуючими, ізоляція, заборона на спілкування (навіть з рідними). 

Поведінка, яка призводить до емоційного розладу, що включає залякування, погрози чи 
емоційний шантаж, у тому числі навіювання почуття страху за власну безпеку, за здоров'я 
дітей чи близьких, погрози стосовно права опіки над дітьми, а також агресивна поведінка, 
ігри з ножами, пістолетом чи рушницею. Примус жінки силою чи погрозами до будь-якої 
поведінки чи дії, від яких жінка має право ухилитися; постійна поведінка, мета якої - 
зганьбити, дискредитувати чи принизити особисту гідність жінки, глузування над 
розумовими і фізичними даними, висміювання і словесні образи, приниження жінки перед 
нею самою чи перед близькими. Безпідставні обмеження можливості розпоряджатися 
спільним майном, нанесення шкоди домашнім тваринам. Позбавлення можливості належним 
чином харчуватися і відпочивати. Примусові аборти і примусові вагітності. 

Сексуальне насильство: ґвалтування чи сексуальне домагання (іноді в присутності дітей, 
інших людей). Економічне насильство: фінансовий контроль і фінансові обмеження, 
заборона займатися певним видом діяльності, працювати взагалі, заборона вчитися чи 
підвищувати кваліфікацію. Свідоме знищення майна, навмисне нанесення шкоди особистому 
майну людини, позбавлення можливості користуватися одягом чи майном. Позбавлення їжі, 
позбавлення медичної допомоги.  

Як відомо з досліджень жінки - жертва насилля в сім'ї стикається з різними видами 
соціальними та психологічних проблем. Розглядають такі соціальні та психологічні 
характеристики жінок - жертв домашнього насилля: фрустрація та депресія, соціальна 
ізоляція, самознищення (суїцид), залежність (емоційна, психологічна, економічна, фізична, 
сексуальна), відчуття провини, низька самооцінка, криза ідентифікації, втрата відчуття 
загрози, сумирність. Суїцид - це головна проблема жертв насильства. Жінки-жертви мають 
низький рівень уміння вирішувати проблеми та прийняти рішення, і одним з виходів вони 
вважають смерть. Також жінки-жертви мають підвищений ризик наркотичної та алкогольної 
залежності. Корекція має бути направлена на зняття внутрішнього хвилювання методами 
релаксації, підвищення самооцінки. Необхідно навчити жінку навичкам прийняття 
адекватних рішень. 

Жінка-жертва знаходиться в залежності від свого партнера. Емоційна залежність 
проявляється в тому, що жінка висловлює свої емоції згідно з настроєм кривдника, щоб не 
кликати в нього агресії. Психологічна залежність - поступове пристосування жертви до 
ситуації насильства. Дуже часто чоловік маскує контроль турботою, і дружина повільно 
потрапляє в повну залежність. Коли ж починає розуміти свій стан, наштовхується на агресію 
з боку нападника, і для того, щоб уникнути актів насильства, напрацьовує захисні реакції (це 
може бути замовчування своїх відчуттів, постійне відчуття страху тощо). Чоловік постійно 
ображає жертву словами (найчастіше використовуються висміювання її помилок, образи її 
тіла); контролює її зовнішній вигляд, вчинки. 
Економічна залежність виражається в повному контролі сімейного бюджету з боку 

партнера: жінка-жертва віддає свою зарплатню чоловіку, і з цього часу він розпоряджається 
фінансами. У цьому випадку жертва втрачає самостійність, не має права витрачати гроші на 
особисті потреби або потреби дітей без дозволу чоловіка. Це спричиняє жінці додатковий 
стрес, викликає відчуття заниженої само значущості. 

Фізична залежність проявляється в тому, що жінка не має права відчувати втому, 
відпочивати, якщо це не подобається кривднику. Чоловік, незважаючи на фізичний стан 
жінки, її біль або погане самопочуття, продовжує вимагати виконання домашньої роботи, 
при цьому не маючи наміру взяти на себе допомогу. Ситуація може стати критичною, якщо 
жінка вагітна або має серйозне захворювання. 

Сексуальна залежність виражається в повному підкоренні жертви бажанням чоловіка. 
Він може вимагати сексуальних стосунків, коли жінка не бажає цього, ґвалтувати її уві сні чи 
в непритомному стані, виконувати сексуальні фантазії без згоди жінки, примушувати її мати 
сексуальні стосунки з іншими партнерами або заробляти гроші проституцією. Корекція всіх 
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видів залежності повинна базуватися на підвищенні самооцінки жінки: потрібно навчити її 
висловлювати свої емоції, любити своє тіло, відчувати свою значущість; також необхідні 
знання психологічного захисту. Жінка-жертва намагається знайти пояснення вчинкам свого 
кривдника. Дуже часто знаходить його в невмінні чоловіка контролювати або висловлювати 
свої емоції, у проблемах на роботі. Потім з'являється думка, що винна вона сама, бо це вона 
провокує чоловіка на насильство. Жертва відчуває провину, постійно контролює свої 
відчуття й поведінку, щоб не засмутити партнера, не викликати в нього агресію. Корекція 
цієї поведінки має бути спрямована на відокремлення своїх відчуттів і помилок від проблем 
партнера, навчання вміння висловлювати реальні, а не очікувані відчуття й емоції, 
підвищення самооцінки. 

Насильник, який постійно ображає жертву, ставить під сумнів її фізичні та 
інтелектуальні здібності, контролює її вчинки, поступово досягає своєї мети - повної 
залежності й самознищення жінки як особистості. Корекція - це основна робота з жінками-
жертвами. Жертва домашнього насильства втрачає своє его. Це означає, що вона вже не 
впевнена в тому, хто вона, і ідентифікує себе з роллю матері, берегині, господарки, не 
називаючи себе жінкою, спеціалістом, красунею, розумницею. Жінка перестає турбуватися 
про свою особистість: врода, гігієна, професійний зріст тощо. Корекція: пошук усіх ролей, 
повернення ідентифікації з роллю жінки, навчання навичок турботи про своє тіло. 

Скривджена жінка втрачає відчуття межі загрози, вона не до кінця розуміє, що насилля 
веде до серйозних наслідків як для неї, так і для дітей. Жінка звикає до страху, синців, 
поламаних кісток, дитячих сліз, для неї вже немає межі болю. Корекція має бути направлена 
на поглиблене вивчення та аналіз насилля, вміння приймати адекватні рішення. 

Жінки-жертви, які були дітьми насильників або вже довго знаходяться в ситуації 
насильства, дуже звикають до цього стану і навіть бачать у ньому свою долю. Корекція 
сумирності - це комплексна робота над зняттям відчуття провини, підвищення самооцінки, 
навичкам адекватного реагування та прийняття рішень. 

Проаналізувавши всі вище перелічені характеристики жінок - жертв сімейного насилля, 
у корекцію негативних станів потрібно включати: соціальну роботу з налагодження зв'язків; 
педагогічну роботу: навчання таким навичкам, як позитивне спілкування (вирішення 
конфліктів, адекватне висловлювання), адекватне мислення і ставлення до себе, прийняття 
рішень та психологічного захисту, сприяння підвищенню рівня самооцінки жінки; 
психологічну роботу зі зняття відчуття провини, емоційної та фізичної релаксації. Маючи на 
увазі всі ці соціально-педагогічні та психологічні характеристики жінок - жертв домашнього 
насилля, вважається провести доцільну комплексну корекційну роботу, основна мета якої - 
підвищення самооцінки жінок. Окреслення глибини проблеми насильства, його впливу на 
життя людини раніше було спрямоване здебільшого на фізичні аспекти. Розгляд цих проблем 
крізь призму психосоціальних наслідків спрямований на розвиток нових перспектив її 
поділення. Це доводить необхідність організації конструктивнішого підходу до системи 
підтримки жертв сімейного насилля  що включав би форми та методи роботи і стратегій 
допомога потерпілим від сімейного насилля.  

Тому до вирішення проблеми сімейного насилля необхідно підходити конструктивно, 
шукаючи найоптимальніші способи вирішення цієї проблеми, комплексно застосовуючи їх і 
лише тоді можна буде досягнути ефективних результатів. Та для повного вирішення даного 
питання необхідно піднести його на рівні держави, щоб кожен задумався і почав вирішення 
цього питання з роботи над собою, усвідомлення важливості вирішення проблеми сімейного 
насилля, і лише тоді можна говорити про ефективне вирішення цієї проблеми.  

Держава також повинна піклуватися про розвиток і належне функціонування соціально-
психологічних служб, про підготовку кваліфікованих психологів та соціальних педагогів, 
адже саме їхня діяльність повинна приносити найширші та найефективніші результати щодо 
вирішення проблеми сімейного насилля серед українських сімей. 

Для вирішення проблеми насильства жінки в сім’ ї створено Закон України «Про 
попередження насильства в сім’ ї» (2002 р.), у якому насильство визначається як будь-які 
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умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного 
члена сім’ ї по відношенню до іншого її члена, якщо ці дії порушують конституційні права і 
свободи члена сім’ ї як людини та громадянина і завдають йому моральної шкоди, його 
фізичному чи психічному здоров’ю. Насильство в сім’ ї може розглядатися за кількома 
векторами: чоловік – жінка, батьки – діти, дорослі діти – батьки, старші діти – молодші діти, 
член сім’ ї – кілька членів цієї ж сім’ ї, член сім’ ї – інші родичі, гомосексуальні партнери. 

Статистика за 2009 рік щодо діяльності органів внутрішніх справ України по виконанню 
Закону України “Про попередження насильства в сім’ ї” свідчить, що за вчинення 
відповідних правопорушень на обліку перебуває 85,5% осіб чоловічої статі і 14,5% жіночої. 
Частка осіб, які перебувають на обліку, за фізичне насильство становить 71,8%, сексуальне – 
0,4%, психологічне – 5,1%, економічне – 22,7%. Розподіл кількості кривдників та осіб, які 
характеризуються віктимною поведінкою, за ступенем родинної спорідненості. 

Насамперед чоловік (колишній чоловік або співмешканець) виступає як правопорушник, 
а дружина – як потенційна потерпіла (у даному випадку – особа, чия поведінка провокує 
насильство в сім’ ї). Ця особливість характерна і для інших жінок – доньок, невісток, сестер, 
які також, зазвичай, мають статус жертви. 

Проблемам забезпечення гендерної рівності в українському суспільстві приділялася 
увага в ході проведених на базі відомчих ВНЗ науково-практичних конференціях, семінарах, 
круглих столах. Так, 13.02.2009 р. у Донецькому юридичному інституту ЛДУВС відбувся 
регіональний круглий стіл "Реалізація державної політики стосовно дітей, молоді, сім’ ї та 
затвердження гендерної рівності в суспільстві на прикладі Донецької області". У роботі 
круглого столу взяли участь працівники відділу кримінальної міліції у справах дітей ГУМВС 
України в Донецькій області, слідчого відділу ГУМВС України в Донецькій області, 
прокуратури Донецької області, Донецької обласної державної адміністрації, Головного 
управління юстиції, курсанти та студенти ДЮІ ЛДУВС. Крім того, науково-дослідним 
центром психотренінгових технологій  ДЮІ ЛДУВС проведено тренінги, мета яких – 
запобігання насильству серед працівників ОВС, зокрема: два одноденних тренінга із 
професійно-психологічної підготовки працівників ОВС зі слухачами курсів початкової 
підготовки Донецького юридичного інституту (33 особи); дванадцять одноденних тренінгів 
із професійно-психологічної підготовки працівників ОВС для слухачів курсів підвищення 
кваліфікації з числа працівників підрозділів державної служби боротьби з економічними 
злочинами, оперативних підрозділів з різних областей України (84 особи). 

Психологами Центру практичної психології Одеського державного університету 
внутрішніх справ розроблено практичне заняття з використанням тренінгових технологій 
"Профілактика насильства у сім’ ї". Метою заняття є профілактика випадків насильства у 
сім’ ї шляхом підвищення рівня обізнаності молоді щодо діючої законодавчої бази. Заняття 
розраховано на школярів старших класів і проводяться на базі Одеської приватної школи-
гімназії "Мрія" з учнями 7-х, 8-х та 9-х класів. Практика подібних занять поширюється і на 
інші середні навчальні заклади міста. Найкращі роботи студентів цього ж ВНЗ надруковані у 
збірнику Матеріалів регіональної науково-практичної конференції "Дотримання прав та 
свобод людини і громадянина: сучасний стан, проблеми та шляхи вирішення". 

Спільно з Дніпропетровською громадською організацією "Жіночий інформаційно-
координаційний центр" та Дніпропетровською обласною організацією "Промінь" фахівцями 
Центру практичної психології Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ у лютому та березні 2009 року проведено 6 тренінгів та 1 театральна вистава з питань 
запобігання насильству щодо жінок та чоловіків, попередження насильства в сім’ ї та 
формування здорового способу життя. У вказаних заходах брали участь курсанти 1-3 курсів 
факультетів кримінальної міліції, громадської безпеки та факультету з підготовки слідчих 
навчального закладу.  

Для участі у ІІІ Обласному конкурсі молодих вчених "Гендерна політика очима 
української молоді: слобожанський вимір" були направлені наукові роботи слухачів 
магістратури Харківського національного університету внутрішніх справ Алієвої Т.А. 
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"Сучасні психологічні аспекти особистості українських жінок з різним рівнем задоволеності 
шлюбом", Куртишової І.В. "Особливості сприйняття жінки-політика в сучасному 
українському суспільстві", Ступакової О.В. "Особливості системи відносин жінок-слідчих та 
дівчат-курсантів, майбутніх слідчих". 16.04.2009 у Кіровоградському юридичному інституті 
ХНУВС був проведений круглий стіл "Насильство в сім’ ї як фактор підвищення рівня 
злочинності неповнолітніх", робота якого відбулася в межах всеукраїнської науково-
практичної конференції "Протидія злочинності неповнолітніх: досвід та сучасні проблеми". 
На сьогодні КірЮІ ХНУВС тісно співпрацює з Міжнародним жіночим правозахисним 
центром "Ла Страда-Україна", проводячи спільні наукові заходи, готуючи навчальні, 
методичні та наукові видання щодо висвітлення проблем, пов’язаних з торгівлею людьми, 
особливо жінками та дітьми, ліквідацією всіх форм дискримінації та насильства у 
суспільстві, дотримання прав людини, гендерної рівності та захисту прав дітей. 

У червні 2008 року за підтримки Програми рівних можливостей ООН в Україні 
працівниками Міністерства вивчався досвід роботи державних органів Швеції, у тому числі 
поліції, щодо планування та здійснення державної ґендерної політики. З метою розробки 
навчального курсу з питань протидії домашньому насильству спільно з Координатором 
проектів в Україні Організації з безпеки та співробітництва в Європі у жовтні 2008 року 
проведено навчально-практичний семінар в Австрійській академії безпеки за участі 
представників вищих навчальних закладів системи МВС (Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, Запорізький юридичний інститут ДДУВС, Івано-Франківський 
юридичний інститут ЛьДУВС). 

Спільно з Міжнародним правозахисним жіночим центром “Ла Страда – Україна” 
розроблено та видано плакат "Насильство в сім’ ї – це грубе порушення прав людини. 
Подбайте про власну безпеку”, який розміщено у всіх міськрайорганах внутрішніх справ та 
службових кабінетах дільничних інспекторів міліції та багато ін. 
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Проектно-орієнтоване управління вимагає нових форм організації колективної 
діяльності, а саме створення високоефективних команд. Команда, на відміну від звичайного 
трудового колективу, може досягти синергетичного ефекту «ціле більше суми його окремих 
частин». Дослідник ефективних команд Том Питерс стверджує, що: «різниця у 
продуктивності між  звичайною і ефективною командою складає не 10, 20 або 30%, а 100, 
200 і навіть 500%!» [5, с. 334]. Команда управління проектом (Project Management Team) – це 
члени команди проекту, які безпосередньо зайняті в управлінні його операціями [9, с. 358]. 

Відомо, що команда у своєму розвитку проходить декілька етапів. П’ятифакторна 
модель пропонує врахувати такі етапи становлення: 

1. Формування. На початку робітники знайомляться один з одним, з масштабом проекту. 
Вони починають встановлювати базові правила, намагаються визначити якої поведінки 
необхідно дотримуватись відносно проекту і в міжособистісних взаємовідносинах. 

2. Бушування. Ця стадія відмічена високим ступенем внутрішніх протиріч. Робітники 
погоджуються з тим, що вони є частиною групи проекту, але протистоять обмеженням, які 
проект і група накладають на їх індивідуальність. Виникає протиріччя з приводу, хто буде 
керувати групою і як будуть прийматися рішення. Коли це протиріччя вирішиться, лідерство 
керуючого проектом стає визнаним, і група переходить на наступну стадію. 

3. Нормалізація. На третій стадії розвиваються тісні взаємовідношення, і група 
демонструє згуртованість. Почуття товариства і загальної відповідальності за проект 
зростають. Ця стадія завершується коли структура групи укріплена, і група виробила 
загальну систему очікувань і критеріїв відносно того, як її члени мають працювати разом. 

4. Виконання. На цьому етапі всі погодились, що структура фірми повністю 
функціональна. Група завершила перехід від знайомства і з’ясування того, як вона буде 
працювати для досягнення цілей проекту. 

5. Розпуск.  
Продуктивність команди безпосередньо залежить від того наскільки швидко група 

ввійде до етапу «виконання». 
Слід звернути увагу на те, що трудові групи не завжди розвиваються згідно 

універсальної послідовності стадій. Період від першої наради до розподілення ролей і 
повноважень займає половину часу, який виділяється для виконання проекту (рис. 1). Це 
критична точка часу слугує якби сигналом для членів команди, що час обмежений і їм 
необхідно рухатись в перед. В контексті п’ятифакторної моделі це значить, що групи 
проходять стадії формування і нормалізації одночасно. Далі наступає період малоефективної 
праці. Наступним етапом йде бушування, після якого група переходить до ефективної роботи 
і наприкінці розпускається.  

У підсумку, у створенні високоефективної команди керівник проекту відіграє ключову 
роль. Перетворення «групи» в «команду» ініціюється менеджером проекту через процеси 
комунікації, взаємодії, розв’язування конфліктів, прийняття загального бачення і загальної 
задачі проекту, а також досягнення поставлених цілей, в ході (під час) яких окремі люди 
створюють взаємодію робочу групу, що складається із зацікавлених, підтримуючих один 
одного, відповідальних і взаємодіючих фахівців [5, с.57]. Підбір менеджерів для команди 
управління проектом має спиратися на компетентності претендентів. Компетентність 
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представляє сукупність знань, особистісного ставлення, навичок і відповідного досвіду, які 
необхідні для успішного виконання окремих функцій [7, с.19]. Моделі компетентності  
представлені різними стандартами: РМВоК® (розроблений Інститутом управління 
проектами, РМІ) [9], Р2М (японський стандарт для управління інноваційними проектами і 
програмами) [10], національним стандартом з оцінювання компетентності проектних 
менеджерів – National Competence Baseline, NCB Version 3.0» [11. ] 
 

 
Рис. 1. - Модель переривчастої рівноваги розвитку групи (The Punctuated Equilibrium 

Model of Group Development ) 
За РМВоК компетентність команди управління проектом охоплює знання і навички з 

п’яти експертних сфер: 1) знання Керівництва зведених знань з управління проектами; 2) 
знання стандартів та нормативних актів, що відносяться до конкретної сфери застосування; 
3) розуміння оточення проекту; 4) знання та навички загального менеджменту; 5) навички 
міжособистісних відносин.  

Японський стандарт Р2М компетентність менеджера розглядає у трьох аспектах: 1) 
знаннях в області управління проектами та програмами (керівництва Р2М); 2) практичному 
досвіді управлінської діяльності; 3) особистісних якостях, психології і етиці. Тобто 
менеджер, націлений на досягнення місії має постійно навчатися, використовувати набуті 
знання на практиці і застосовувати в управлінській діяльності принципи Р2М. 

В «Основах професійних знань і системи оцінки компетентності проектних менеджерів», 
ухвалених Українською асоціацією управління проектами, елементи компетенції 
представлені трьома блоками: 1) технічні; 2) поведінкові; 3) контекстуальні компетенції. 
Технічна компетентність передбачає здатність менеджера ініціювати, почати, управляти 
виконанням і завершити проект з урахуванням (залежно від ) виду, розміру і складності 
проекту та інших факторів впливу. Поведінкова компетентність заснована на лідерстві, 
самоконтролі, впевненості в собі, відкритості, творчості, етиці і т.ін. Контекстуальна 
компетентність відображає концепцію проекту/програми/портфелю і взаємозв’язок з 
організацією (або організаціями), що приймають участь у проекті. Елементами 
контекстуальної компетентності є: проектно/програмно/портфельно-орієнтоване управління, 
юридичні аспекти і т.ін. 

Кожен з членів команди управління проектом не зобов’язаний бути експертом у всіх 
сферах/аспектах/блоках компетенцій. Проте важливо, щоб члени команди управління 
проектом досконало вивчили стандарти (PMBoK®, Р2М, NCB UA) та були добре знайомі і з 
іншими сферами менеджменту. Вони мають володіти експертними навичками в певній 
області і доповнювати один одного. В команді управління проектом об’єднуються люди, 
яких пов’язує прихильність до спільної справи, поставленим цілям і підходам за які вони 
несуть взаємну відповідальність [4, с. 186]. 



 

Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір 
 

 97    

Разом з тим, зростають вимоги до організації щодо дотримання принципу гендерної 
рівності при наймі робочої сили та у професійному її зростанні [8]. Кожен із міжнародних 
стандартів (PMBoK®, Р2М, NCB UA) включають значимі змістовні елементи компетентності, 
якими може володіти і чоловіки і жінки. Використання гендерно-компетентного підходу до 
формування команди управління проектом не лише дає можливість змістити установлені 
поняття жіночої і чоловічої ролі, а й забезпечити необхідний рівень компетенцій, що створює 
умови для успішної реалізації проекту.  

По суті команда управління проектом має гендерний зміст. В проектних організаціях усі 
канали взаємодії відкриті та задіяні. Менеджери та працівники спілкуються вільно, без будь-
яких обмежень, не озираючись на формальні канали спілкування, задані ієрархією основної 
організації. На відміну від традиційних виробничих груп проектні команди орієнтовані на 
досягнення конкретних результатів. Керівництво ними здійснюється менш формально, 
включаючи розподіл повноважень, причому роль керівника переходить від одного члена 
команди до іншого в залежності від етапу роботи або наявності самих членів команди [12, 
с.103-119]. Жінки, які мають високий рівень компетентності, великий досвід практичної 
діяльності, отримують можливість бути залученими до процесу прийняття рішень. 

Жінки неодноразово доводили свою конкуретноздатність на вищому рівні бізнесу. 
Тюссо М. (засновниця «Музею воскових фігур мадам Тюссо»), Морозова В.О. (російська 
підприємниця, директорка «Тверської мануфактури паперових виробів»), Коко Шанель 
(французька модельєра, засновниця імперії моди ХХ сторіччя) та інші [1] – приклади історій 
успіху жінок, які перемогли «бізнес-війну», про яку сказав на початку 60-х років ХХ 
сторіччя засновник корпорації «Мацусіба Денкі» Коносуке Манусіта. З кожним роком ці 
слова японського бізнесмена все більше відповідають відношенням в сучасному бізнесі [2, с. 
3]. Бізнес «цінує» завзятість, наполегливість, твердий характер, працездатність, мудрість, 
інтуїція – всім цим наділена жінка.  

В Америці інтуїцію признано вважати рушійною силою бізнесу. Інтуїція – «швидке і 
проникливе розуміння» або «безпосереднє уявлення про що не будь без пов’язаного 
пояснення» [3, с. 35]. Інтуїція не обмежена (не скута) жодними межами. Вона необхідна і при 
купівлі компанії, і при відкритті нового магазину, і при випуску нового товару. Інтуїція 
відкриває шлях до оволодіння інформацією, яку неможливо отримати ніяким іншим шляхом, 
і робити її доступною для фізичних відчуттів та інших інструментів, таким як мислення і 
спогади. 

Таким чином, впровадження компетено-гендерного підходу до створення команди 
управління проектами дозволить використовувати зусилля, навички, здібності і творчі 
можливості всіх (і чоловіків, і жінок), хто приймає участь у проекті, що в свою чергу 
підвищить потенціал команди для успішної роботи над комплексними проектами. 
Компетентно-гендерний підхід передбачає підбір проектного менеджера виходячи із його (її) 
знань, навичок – компетенцій технічних, поведінкових і контекстуальних (NCB UA Version 
3.0). Роботодавці мають виключити з вимог на заміщення посад вік, стать, соціальне 
становище.  

Гендерний підхід у формуванні команди управління проектами надасть можливість 
жінці проявити свої професійні здібності і «піднятися» на рівень топ-менеджменту – «білих 
комірців і спідничок». «Проект – це джаз. В ньому є лише одна основна тема, інше - 
імпровізація» [4, с. 12]. І «музика» проектного управління зазвучить тільки тоді, колі будуть і 
«чоловічі» і «жіночі» звуки.  
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