
учень повинен оволодіти і активно використовувати в ході роботи над 
темою.  

5. Широке використання ілюстративних і письмових джерел.  

Англійські вчителі історії намагаються уникати слова 
«національний», щоб ні під якому разі не посіяти ідеї націоналізму. 
Намагаються уникати і слова «Великобританія» (Great Britain), 
вживаючи замість нього політкоректний термін «Об'єднане королівство» 
(the United Kingdom) і піддаючи критиці колонізаційної політику Англії в 
Новий час. Учням при кожному зручному випадку нагадують, що 
Великобританія Ғ багатонаціональна і багатокультурна країна і що все 
що населяють її народи рівноправні.  

Оскільки без хронології в викладанні історії все ж не обійтися, то 
модулі з англійської історії в шкільних програмах слідують у порядку: 
римські поселення на Британських островах, середньовічна Британія, 
Тюдори і Стюарти, Британська імперія в XVIII–XIX ст., Соціальні 
реформи в Англії XIX ст., Перша і Друга світові війни. Історія ХХ ст. 
вивчається аж до 1990-х рр.Однак, наприклад, уроків власне по 
правлінню Єлизавети II не проводиться: найчастіше, сучасна політика 
фігурує в шкільній програмі в формі паралелей до минулого. Так, 
Єлизавету I учням запропонують порівняти з Єлизаветою II, а при 
вивченні виборної реформи XIX ст. їх запитають, навіщо, на їхню думку, 
потрібні вибори в сучасному суспільстві. 
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Анотація  
У статті розглянуто питання гендерної політики в українському суспільстві. Зазначено, 

що ствердження гендерної рівності – це частина широкої культурної трансформації, що 
змінює функціонування традиційних суспільств і сприяє розвитку демократичних інститутів. 
Утвердження цінності гендерної рівності забезпечує перехід до постматеріалістичних 
цінностей самореалізації, які сприяють економічному розвитку країн. Визначено, що гендер – 
це складний соціо-культурний конструкт, який відображає відмінності в ролях, поведінці, 
ментальних і емоційних характеристиках між чоловіками і жінками. 
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Abstract  

The article deals with the issues of gender policy in Ukrainian society. It is noted that the 
establishment of gender equality is part of a broad cultural transformation that changes the 
functioning of traditional societies and promotes the development of democratic institutions. 
Adoption of the value of gender equality ensures the transition to post-materialist values of self-
realization, which contribute to the economic development of countries. It is determined that 
gender is a complex socio-cultural construct that reflects the differences in roles, behavior, mental 
and emotional characteristics between men and women. 
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Останнім часом у сучасному суспільстві відбулося значне 
переосмислення проблеми відносин статей, що викликало значний інтерес 
до поняття гендеру. Ця проблема перестала сприйматися як поодинокий 
випадок. Співвідношення статей починає переосмислюватись як форма 
соціальної організації суспільства.  

Актуальність теми обумовлюється існуванням в українському 
суспільстві певних розбіжностей між задекларованими принципами 
гендерної політики і реальною ситуацією в соціумі. Впровадження 
гендерної паритетної демократії дозволило б усунути цей дуалізм та 
створити в Україні суспільство сталого розвитку.  

«Гендерна рівність – це чутливий індикатор, який демонструє, 
наскільки розвинутою і демократичною є держава», – зазначив видатний 
американський політолог Рональд Інглхарт. Питанню тісного 
взаємозв’язку політичного представництва жінок і рівня демократичності 
суспільства вчений присвятив окрему працю – «Гендерна рівність і 
демократія». Висновки його дослідження свідчать: країни з високими 
показниками представництва жінок у політичних інституціях мають не 
лише вищий рівень забезпечення громадянських прав і свобод. Такі 
держави – більш економічно розвинуті, оскільки створюють умови для 
політичного й економічного різноманіття, толерантності, інклюзивності та 
міжособистісної довіри. Наразі всі ми можемо наочно спостерігати, що 
розвинуті суспільства поступово переходять від жорстко ієрархічного 
стилю управління до більш колегіального. Ієрархічний стиль або умовно 
«чоловічий» акцентує увагу на домінуванні та змаганні. Тоді як 
колегіальний стиль і, відповідно, «жіночий» ставить на перше місце в 
лідерстві – кооперацію та підтримку. Колегіальний стиль управління 
витісняє ієрархічний і бюрократичний тип лідерства і вважається більш 
ефективним для підтримки стабільності суспільних інститутів.  

В цілому, ствердження гендерної рівності – це частина широкої 
культурної трансформації, що змінює функціонування традиційних 
суспільств і сприяє розвитку демократичних інститутів. Утвердження 
цінності гендерної рівності забезпечує перехід до постматеріалістичних 
цінностей самореалізації, які сприяють економічному розвитку країн.  

Саме  тому  гендерна  політика  в  Україні,  особливо  в  умовах 
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обраного курсу на побудову європейських демократичних інститутів, 
постає зовсім у новому, актуальному світлі. І вимагає утвердження 
цінності гендерної рівності як у суспільстві загалом, так і у різних його 
інституціях, зокрема. Це, насамперед, недопущення гендерної 
дискримінації, забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті 
суспільно важливих рішень (у першу чергу, через обрання в 
представницькі органи та призначення на урядові посади), забезпечення 
рівних можливостей для жінок і чоловіків щодо поєднання професійних і 
сімейних обов’язків, унеможливлення проявів гендерного насильства 
тощо.  

Гендер – це складний соціо-культурний конструкт, який відображає 
відмінності в ролях, поведінці, ментальних і емоційних характеристиках 
між чоловіками і жінками. У рамках цього підходу гендер розуміється як 
організаційна модель соціальних відносин між жінками та чоловіками, 
яке характеризує не тільки їхнє спілкування та взаємодію в сім’ї, а й 
визначає соціальні відносини в основних інститутах суспільства [5].  

Визнання й утілення в життя рівних прав і можливостей для жінок і 
чоловіків у всіх сферах життя проголошено у статті 3 Конституції України: 
«Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи 
людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. 
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 
обов'язком держави» [4].  

Гендерні дослідження в Україні розпочалися на початку 1990-х 
років переважно літературознавцями, літературними критиками й 
соціологами. Певною точкою відліку можна вважати семінар із 
феміністичної критики, започаткований у 1991 р. при Інституті літератури 
НАН України Соломією Павличко. Діяльність семінару із активною 
публікацією матеріалів продовжувалася до 1998 р., коли було створено 
Центр гендерних студій, який об’єднав фахівців із різних галузей 
гуманітарного знання. У 1997 р. розпочалася діяльність Київського 
інституту гендерних досліджень. Органом Київського інституту гендерних 
досліджень став інтернет-часопис «Виднокола».  

Підписавши загальну декларацію прав людини, Конвенцію ООН 
«Про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок», ратифікувавши 
міжнародні договори про права та свободи особистості, підсумкові 
документи IV Всеукраїнської конференції щодо становлення жінок у 
вересні 1995 року в Пекіні, Верховна Рада України 12 липня 1995 р. 
прийняла постанову Конвенції ООН «Про ліквідацію всіх форм 
дискримінації жінок», де зазначається, що українська держава 
зобов’язується здійснювати політику включення жінок у всі процеси 
сучасного суспільства. 11 січня 2005 р. у першому читанні Верховна 
Рада України прийняла Закон України «Про забезпечення рівних прав 
жінок і чоловіків та рівних можливостей їх реалізації» [2], який 
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спрямований на забезпечення рівних прав, свобод жінок і чоловіків та 
створення умов для їх реалізації в усіх сферах життя суспільства.  

За оцінками експертів Ради Європи проект Закону України «Про 
державні гарантії рівних можливостей чоловіків і жінок» є спробою 
запровадження відповідних міжнародних стандартів міжстатевої рівності  

і має стати правою базою забезпечення гарантованих Конституцією 
рівних прав та рівного статусу чоловіків та жінок. Закон України «Про 
забезпечення рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей їх 
реалізації» [2] формулює основні засади рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків (Стаття 3).  

Верховна Рада України 8 вересня 2005 р. прийняла Закон України 
«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». На 
виконання міжнародного документа «Цілі розвитку тисячоліття. Україна» 
Кабінет Міністрів України визначив завдання, які повинні забезпечити 
гендерну рівність.  

Реалізація постанови має сприяти удосконаленню механізму 
здійснення урядом повноважень у сфері забезпечення рівних прав і 
можливостей жінок і чоловіків, а також підвищенню ефективності 
здійснення заходів із утвердження гендерної рівності у суспільстві, 
розвитку культури гендерної рівності. Ідея запровадження посади 
Урядового уповноваженого з питань гендерної політики, яка була  
підтримана Прем`єр-міністром, належить представницям 
парламентського міжфракційного об’єднання «Рівні можливості».  

Вектор гендерної політики кожної країни обчислюється індексною 
системою. Індекс вираховується на підґрунті статистичних даних щодо 
співвідношення нерівності між чоловіками та жінками (gender gap) у 
чотирьох важливих сферах: економічна участь і кар’єрні можливості, 
освіта, здоров’я і виживання, політичні права і можливості.  

Відповідно до Звіту з глобального гендерного розриву за 2016 рік, 
представленого Світовим економічним форумом, Україна займає 69 
місце за індексом гендерної рівності (у рейтингу серед 142 країн) [1].  

Ці статистичні дані, говорять нам, що загальна концепція гендерної 
політики в Україні існує. Але вона містить переважно загальні напрями 
розвитку, рекомендації щодо поліпшення гендерної рівності, але 
основною проблемною ділянкою в гендерній державній політиці 
залишається вироблення національних механізмів дій. Тому актуальним 
питанням лишається спільна робота законодавців, науковців, 
громадських організацій щодо створення ефективної системи заходів 
впровадження задекларованих норм і пріоритетів у реальне суспільне 
життя.  

Судова практика також підсилює проблему недотримання 
гендерного законодавства як політичними, так і економічними 
суб’єктами. Опитування, проведене в рамках проекту Ради Європи 
«Просування доступності правосуддя для жінок в п’яти країнах Східного 
Партнерства – Азербайджан, Арменія, Грузія, Молдова і Україна», 
 

77 



продемонструвало наявність значної проблеми у галузі судової практики 
України. А саме: невміння суддів і юристів ідентифікувати ті випадки, 
коли порушення прав та законних інтересів жінки стає наслідком дії 
дискримінаційних положень законодавства або гендерно-нейтральних 
законодавчих актів, які на практиці призводять до дискримінаційних 
наслідків. Результати дослідження показали, що 100 % суддів знають 
«Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод»; 70 % 
знають лише цю Конвенцію і не ознайомлені зі змістом інших 
міжнародних документів; лише 3 % – ознайомлені з усіма основними 
документами у сфері прав людини, й, у тому числі, із ще 
нератифікованою, але підписаною «Конвенцію про запобігання 
насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими 
явищами». Судді також зазначили, що застосовують у своїй практиці 
тільки «Конвенцію про захист прав людини і основних свобод», оскільки 
національного законодавства достатньо для вирішення судових справ. 
Опитування також виявило переконаність переважної більшості суддів в 
тому, що в Україні не існує дискримінації за жодною ознакою.  

Тож, проблема забезпечення гендерної рівності полягає не лише в 
слабкості її нормативного, фінансового та інституційного забезпечення з 
боку виконавчої влади, а й в недостатній акцентуації з боку судової 
владної гілки. Так само, і політичні партії – головні суб’єкти формування 
представницьких органів в Україні – часто ігнорують вимоги 
законодавства щодо гендерних квот у списках, фактично не 
запроваджуючи освітніх, інформаційних кампаній із гендерних питань. 
Хоча частина з них отримує державне фінансування, яке потенційно 
могли би використати для підготовки лідерів-жінок у перспективі 
наступних виборів.  

На відміну від багатьох країн Африки та Азії, українські жінки мають 
фактично рівні можливості в сфері освіти, доступу до медичних послуг і 
правосуддя. Згідно з тенденціями багатьох країн пострадянського та 
східноєвропейського простору, жінки майже порівну «наповнюють» ринок 
праці та державний сектор. Проте вони найменше представлені у 
сферах і посадах із максимальною концентрацією фінансових та 
владних ресурсів. Порівняно з Європейськими країнами в Україні 
зберігається найнижчий рівень гендерного балансу у галузі політичного 
представництва і керівництва державними та економічними процесами. 
Постійне сповзання України у світових рейтингах гендерного розриву не 
свідчить про катастрофічне погіршання політики недискримінації в 
країни. Натомість, результати міжнародних досліджень яскраво 
демонструють відставання України від загальносвітових тенденцій і 
відсутність результативної гендерної політики, на відміну від інших 
держав.  

Незважаючи на приєднання до міжнародних угод та ухвалення 
національного законодавства про рівні права і можливості жінок і 
чоловіків, спостерігається брак політичної волі щодо реалізації 
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гендерних перетворень на рівні керівних ланок законодавчого і 
виконавчих органів та на рівні місцевої влади. Законодавче 
декларування гендерної рівності, заборона дискримінації за ознакою 
статі в українському випадку не призводить до реальних зрушень у цій 
галузі – вони вимагають коригування значної кількості інших 
законодавчих актів і сталості інституційного забезпечення із 
відповідальними інституціями, нормативними санкціями та стимулами.  

Запровадження посади Урядового уповноваженого з питань 
гендерної політики є позитивним кроком, проте воно не призводить до 
збільшення кількості гендерно-орієнтованих державних програм та не 
збільшує фінансування або ресурсів відповідних проектів. Дуже низьким  

є рівень представленості жінок у суспільному та політичному житті. Як 
наслідок, жінки мають обмежені можливості впливати на процес 
прийняття рішень, що стосуються їхнього життя, життя їхніх громад та 
всієї країни. 
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Анотація  

У статті розглянуто актуальні проблеми молоді та державної молодіжної політики. 
Зазначено, що головною метою є створення сприятливих економічних, соціальних, 
політичних, інших умов, правових гарантій для гуманізації способу життя молодого покоління, 
ефективної його соціалізації та розвитку як в інтересах окремої особистості, так і 
регіональних інтересів. Досягнення цієї мети вимагає вирішення головних завдань, що 
ставляться у всіх секторах державної молодіжної політики. Основними завданнями є 
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