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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. У сучасному українському суспільстві проблеми 

розвитку гендерної політики держави і залучення її в демократичний процес 

актуалізувалися внаслідок різноманіття політичних процесів, що відбуваються в 

інституціоналізації і упровадження в масову свідомість позитивних 

демократичних чинників і процедур. Важливим моментом стало проголошення 

таких цінностей, як свобода і рівноправ'я громадян, обрання найвищих органів 

державної влади, звернення до прав і свобод людини як до вищої цінності, 

створення інституту багатопартійності і ідеологічного плюралізму. 

У науковому  відношенні гендерна політика держави впродовж декількох 

останніх десятиліть історії нашої країни є засобом для досягнення конкретних 

цілей зі зміцнення державної влади як на внутрішніх, так і на світових позиціях.   

Здійснення цього напряму державної діяльності чинить колосальну дію на увесь 

політичний процес в Україні унаслідок того, що сучасна демократія припускає 

розподіл влади між чоловіками і жінками. В Україні в 2018 р. була представлена 

«Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018–2023 рр. в Україні», що 

спонукала до появи  у відносно короткий час   низки системних документів, а 

саме Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей до 2021 р. 

(ухвалена Урядом у квітні 2018 р.), оновленого Національного плану дій з 

виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» тощо». 

Однак ефективному використанню в державній політиці і управлінні потенціалу 

громадян України - чоловіків і жінок - перешкоджають подвійні стандарти, 

існуючі в   суспільстві, коли рівність прав і можливостей людей обох статей 

офіційно виизнається, але відкидається в повсякденних практиках, заснованих 

на традиційних уявленнях про ролі чоловіків і жінок в сім'ї і суспільстві. 

Недооцінка гендерної політики підриває основи демократичного устрою 

держави і суспільства, робить неефективним інститут громадянського 

суспільства, підриває авторитет демократичної системи цінностей, а також 

викликає недовіру до процесу демократизації політичної системи в Україні. 

Реалізація гендерної політики стає особливо актуальною нині, коли цей напрям 

може стати важливим ресурсом для отримання, збереження, утримання міцних 

владних позицій  держави і засобом модернізації суспільства. 

Теоретичні підходи до класіфікації та формування гендерних аспектів 

розроблялися Х. Бухаймом, У. Беком, Т. Майєром, Дж. Хубером, С. Уолбі, 

Г. Рубіном, Е. Фольратом, К. Шміттом. 

Значний вклад у вивчення цінності гендерної рівності як складної 

багатокомпонентної категорії внесли представники вітчизняної науки, а саме:  

С. Айвазова, С. Кочкина, Е. Романенко, Є. Кудряшова, М. Саприкіна, 

О. Пархоменко-Куцевіл, С. Москаленко, А. Темкіна, І. Тукаленко. 

Дослідженню процесів і механізмів державного управління формуванню 

рівноправної соціальної гендерної політики присвятили свої роботи: 

Л. Антонова, А. Антонов, Л. Воронько, С. Домбровська, Л .Гонюкова, 

В. Гошовська, Л. Грень, Н. Грицяк, М. Білінська, С. Мороз, В. Мороз, 

В. Соколов, В. Сиченко, О. Іваницька  та ін. 
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Аналіз існуючих досліджень у вітчизняній і зарубіжній літературі показує, 

що, незважаючи на численність і різноманітність праць, в коло питань гендерної 

політики держави  входять соціально-політичні умови здійснення гендерної 

політики : основні суб'єкти гендерної політики, їх позиції, політична участь 

жінок і чоловіків через політичне представництво і через участь у рамках 

громадянського суспільства, що дозволяє зрозуміти міру впливу їх на політику і 

усвідомлення своїх інтересів. Тим самим дуже важливим є вимір зв'язку між 

результатами гендерної політики і соціально-політичними умовами, що 

впливають на результати. Відповідно, досягнення високих показників гендерної 

політики в практиці держави  є необхідною умовою стабільності розвитку 

демократичних інститутів, дотримання прав і свобод громадян. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано в межах науково-дослідної роботи «Розробка наукових 

основ державного управління у сфері безпеки ринку соціально-економічних 

послуг України з точки зору цивільного захисту» (державний реєстраційний 

номер 0112U002587), що розробляється навчально-науково-виробничим 

центром Національного університету цивільного захисту України. Конкретно 

дисертантом проаналізовано заходи удосконалення механізмів державного 

управління формуванням гендерної політики української держави. 

Мета і завдання роботи. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування 

теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення 

механізмів державного управління при формуванні гендерної політики 

держави. 

Досягнення визначеної мети зумовило необхідність вирішення таких 

завдань:  

 охарактеризувати етапи становлення гендерної політики держави та 

напрями її реалізації; 

 систематизувати зарубіжний досвід впровадження та формування  

державної гендерної політики; 

 обґрунтувати методичні аспекти інституційного механізму 

державної гендерної політики; 

 здійснити аналіз упровадження організаційно-правового механізму 

державного управління при  формуванні гендерної політики; 

 визначити шляхи удосконалення організаційно-правового механізму 

державного управління формування гендерної політики; 

 окреслити стратегічні напрями формування державної політики у 

сфері гендерної рівності. 

Об’єкт дослідження – гендерна політика держави. 

Предмет дослідження – механізми формування гендерної політики 

держави. 

Методи дослідження. Методологічну основу роботи становлять 

загальнонаукові прийоми досліджень і спеціальні методи, що ґрунтуються на 

сучасних наукових засадах управлінської, економічної і споріднених з ними 

наук.. В основу методології дослідження було покладено системний підхід, 

методологічна специфіка якого визначається тим, що він орієнтує дослідження 
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на розкриття цілісності об’єкта і механізмів, що її забезпечують, на виділення 

різноманітних типів зв’язків складного об’єкта і зведення їх у єдину теоретичну 

картину. 

Автором використана низка наукових методів, зокрема: гіпотетико-

дедуктивний метод формування методології дисертаційного дослідження, який 

дав змогу сформувати гіпотезу дослідження, побудувати евристичні моделі 

вдосконалення механізмів державного управління формуванням гендерної 

політики держави. 

Дедуктивний доказ висунутої гіпотези дослідження не тільки підтвердив 

правильність формування його методології, справедливість висновків, а й дав 

можливість також висунути й верифікувати практичні рекомендації з 

удосконалення досліджуваного об’єкта; структурно-функціональний аналіз, 

сутність якого полягає у виділенні елементів системи   державного управління 

формуванням гендерної політики держави; ряд порівняльних методів, що 

надали можливість аналізу стандартів і механізмів державного управління 

формуванням гендерної політики держави; статистичний метод, що дав змогу 

розкрити реальні й точні факти стану досліджуваного об’єкта; прогностичний 

метод, за допомогою якого визначено більш віддалені перспективи його 

розвитку; теоретико-концептуальний метод, що визначив напрям дослідження, 

втілений в аналізі функцій, структури та параметрів об’єкта, та дав змогу 

позначити, осмислити, описати та порівняти роль механізмів державного 

управління формуванням гендерної політики, уточнити їх функції в діяльності 

кожної з підсистем, оцінити результати управлінського впливу, виявити 

перспективи й механізми. 

Інформаційну базу дисертаційного дослідження становили нормативно-

правові акти, праці зарубіжних і вітчизняних учених, Інтернет - ресурси, 

статистична інформація Державного комітету статистики України та інших 

центральних органів виконавчої влади. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні наукового 

завдання щодо розвитку теоретичних засад та обґрунтування науково-

прикладних рекомендацій з удосконалення механізмів державного управління 

при формуванні гендерної політики держави. 

Найсуттєвіші результати дисертаційного дослідження, які містять наукову 

новизну, полягають у тому, що: 

уперше: 

обґрунтовано стратегічні напрями формування державної політики у сфері 

гендерної рівності, що засновані на інтеграції форм, методів і інструментарію 

державних дій в єдиний організаційно-правовий механізм, який включає 

нормативно-інформаційну та організаційну і забезпечує проведення для цього 

гендерно орієнтовану політику, спрямовану на інституціональні зміни в умовах 

розвитку громадянського суспільства в бік вирівнювання можливостей 

гендерних груп; 

удосконалено: 

методику оцінки інституційного механізму державної гендерної політики, 

яка  заснована на комплексному аналізі функціонального управління і полягає в 
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підвищенні гендерної культури і гендерної компетентності діючих державних 

службовців, що реалізується у рамках післядипломної освіти чиновників, як 

підвищення якості державного управління шляхом ефективнішого використання 

кадрового потенціалу державних органів через розвиток меритократичних 

принципів посадового просування, подолання упередженості і гендерних 

стереотипів у кадрових призначеннях і оцінках цілей та результатів професійної 

діяльності; 

інструменти та напрями систематизації зарубіжного досвіду для 

впровадження та формування  державної гендерної політики, як сукупність 

організаційних структур, нормативно-правової бази, форм, методів, 

інструментарію державної дії, через введення обов'язкової державної гендерної 

експертизи усіх без виключення соціально значущих планів і проєктів, 

сприяючих підвищенню ефективності їх використання в економічному просторі 

держави; 

набуло подальшого розвитку: 

методичні підходи до визначення етапів становлення гендерної політики 

держави та напрямів її реалізації  в області гендерних стосунків, де гендерна 

політика  виступає складовою частиною соціальної політики держави, 

знаходячись з нею в стосунках взаємовпливу і взаємозалежності, через її ефекти 

актуалізації соціального потенціалу гендерних груп і підвищення їх громадської 

активності, формуючи стосунки соціально-економічної залежності і 

патерналізму, вирівнювання ресурсозабезпечення  груп жінок і чоловіків та 

звернення до соціально-конструктивістської теорії гендеру, що акцентує 

соціальну природу гендерної нерівності; 

визначення основних критеріїв аналізу впровадження організаційно-

правового механізму державного управління формуванням гендерної політики, 

через наростання значущості традиціоналістських гендерних норм державної 

політики і управління, та може бути реалізований в соціальній, інформаційно-

культурній і демографічній сферах життя суспільства. через його  формування і 

застосування в державній політиці і управлінні на соцієтальному і 

інституціональному рівнях. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення й 

висновки дисертації можуть використовуватися фахівцями під час написання 

підручників і навчальних посібників, створення навчально-методичної 

літератури; в роботі органів державної влади та у процесі формування сучасних 

засад з удосконалення механізмів державного управління при формуванні 

гендерної політики держави. 

Теоретичні розробки та практичні рекомендації стосовно систематизації 

зарубіжного досвіду, впровадження та формування державної гендерної 

політики, як сукупності організаційних структур, нормативно правової бази, 

форм, методів та інструментарію державної дії застосовуються  при розробці 

соціальних програм підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав жінок і чоловіків 

на період до кінця 2021 р. в роботі Черкаської обласної ради (довідка про 

впровадження № 01.1-61/236 від 10.03.2020). 
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Практичні пропозиції автора стосовно залучення зарубіжного досвіду  при  

впровадженні гендерної політики в навчальний процес використовуєтся  в роботі 

Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (довідка 

про впровадження № 114, від 10.03.2021). 

Результати дисертаційного дослідження використовуються викладачами 

кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту  НУЦЗУ при 

викладанні дисциплін з підготовки магістрів з публічного управління: 

«Управління соціальним і гуманітарним розвитком»,  «Державне управління в 

економічній сфері», та «Державна політика: аналіз та механізми 

впровадження»(акт про упровадження № 11 від 11.11.2020). 

Особистий внесок здобувача. Теоретичні обґрунтування, практичні 

рекомендації, висновки, пропозиції та рекомендації, у тому числі й ті, що 

характеризують наукову новизну, мету й завдання, методичні підходи до їх 

вирішення, теоретичну цінність роботи та практичне значення одержаних 

результатів, отримані здобувачем особисто в ході дослідження. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 

дисертації доповідались і обговорювались на конференціях, конгресах і 

семінарах, зокрема: Всеукраїнській науково-практичній конференції  «Публічне 

управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве 

самоврядування», (Мелітополь, 2019), Засіданні Круглого столу: 

«Організаційно-правове забезпечення управлінської діяльності органів 

публічної влади» (Київ, 2020), Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції «Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, 

практика» (Харків 2020 р.), XI Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції «Сучасний рух науки» (м. Дніпро, 2020 р.) 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано в 

10  наукових працях, у тому числі  6 статей в наукових фахових виданнях, із них 

1 – стаття в зарубіжному  виданні, 4 – тези конференцій. Загальний обсяг 

публікацій автора за темою дослідження –3, 85др. арк.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 

дисертації 198 сторінок. Обсяг основного тексту становить 172 сторінки. Список 

використаних джерел включає 219 найменувань.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено стан її 

наукової розробки, з’ясовано зв’язок із науковими програмами, планами, 

темами, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, 

розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, 

наведено відомості про їх апробацію й оприлюднення.  

У першому розділі – «Теоретичні аспекти розвитку гендерної політики 

держави» - визначено складову гендерної політики держави її цілі, напрями, та  

витоки гендерної дискримінація, охарактеризовано сучасний стан та наслідки  

реалізацію гендерної політики в області подолання гендерної дискримінації. 
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У ході проведеного дослідження визначено використання гендерної 

методології в аналізі системи державного управління,  що дозволяє виділити 

гендерні проблеми практики державного управління як в окремих підсистемах 

суб'єкта управління, тобто системи державного управління, так і у керованому 

об'єкті, тобто на усіх чотирьох (особовому, груповому, інституціональному, 

соцієтальному) рівнях існування гендерних стосунків в суспільстві. 

У системі державного управління існують наступні гендерні проблеми, для 

вирішення яких може бути використаний гендерний ресурс: 

в інституціональній підсистемі - недостатня увага до діяльності 

структурних підрозділів державних органів, що відповідають за забезпечення в 

суспільстві умов для розширеного відтворення соціального потенціалу і 

людського капіталу; 

у нормативно-правовій підсистемі - гендерна нейтральність або гендерна 

асиметричність законодавства, що веде до консервації гендерної нерівності як у 

керованій, так і в управляємій підсистемах, що обмежує тим самим 

інституціональні можливості вирішення гендерних проблем; 

 у функціонально-структурній підсистемі - відсутність, як правило, 

завдань з регуляції гендерних стосунків; у повноваженнях структурних 

підрозділів органів державної влади, що займаються питаннями соціального 

відтворення, у тому числі демографічними - сім'ї, материнства і дитинства та ін.; 

 у комунікативній підсистемі - виникнення інформаційних бар'єрів і 

шумів, пов'язаних з «лінзами» гендеру, як сприйняттям і аналізом гендерних 

нейтральних проблем і подій крізь призму гендерних уявлень і стереотипів; 

 у професійно-кадровій підсистемі - існування вертикальної і 

горизонтальної гендерної сегрегації на цивільній службі; фемінізація кадрового 

корпусу державних органів на тлі збереження гендерної піраміди влади; 

 у професійно-культурній підсистемі - низька гендерна 

компетентність службовців, що веде до дискримінації за ознакою статі 

(сексизму), у тому числі неусвідомленою.  Гендерний ресурс державної політики 

і управління може застосовуватися на двох рівнях - соцієтальному і 

інституціональному. На соцієтальному рівні - це можливості, пов'язані з 

розвитком суспільства в цілому, що реалізовуються шляхом проведення 

державної політики  та оптимізації процесів біологічного і соціального 

відтворення населення, підвищення його якості через задоволення стратегічних 

потреб гендерних груп і вирівнювання їх ресурсозабезпечення. На 

інституціональному рівні - це можливості підвищення якості державного 

управління за рахунок посилення соціальної орієнтованості державного 

управління (в силу збільшення числа жінок у складі політичних керівників), а 

також підвищення професіоналізму керівників усіх рівнів (в силу посилення 

конкуренції за керівні посади між чоловіками і жінками і використання в 

державному управлінні успішних практик жінок-керівників, ефективних методів 

і прийомів жіночого стилю управління). 

Вибір типу гендерної політики держави визначається  об'єктивними і 

суб'єктивними передумовами. До об'єктивних відносяться: тенденції розвитку 

гендерної стратифікації в суспільстві, наявна нормативна правова база у сфері 
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гендерних стосунків, розвиток в країні гендерної статистики і гендерних 

досліджень, рівень політичної активності жіночих/чоловічих організацій. У 

суб'єктивні передумови входять характер пануючих в суспільній свідомості 

гендерних уявлень і стереотипів, рівень усвідомлення гендерних проблем 

населенням в цілому і особами, що приймають ключові політичні і економічні 

рішення, зокрема. Консервативна ідеологія виправдовуватиме існуючу в 

суспільстві гендерну асиметрію, ліберальна - прагнути до її скорочення. 

У другому розділі – «Оцінка розвитку механізмів  гендерної політики 

держави» - було проаналізовано та систематизовано зарубіжний досвід 

упровадження та формування  державної гендерної політики, окреслено 

методичні аспекти інституційного механізму державної гендерної політики, 

здійснено системний аналіз впровадження організаційно-правового механізму 

державного управління формуванням гендерної політики. 

У ході проведеного дослідження нами визначено, що реалізація гендерної 

політики припускає  враховувати  історичний аспект виникнення, первинної 

форми існування, у рамках якого пропонувалися власні методи і способи 

усунення нерівності в суспільстві. Історично першою формою здійснення  

гедерной  політики  є фемінізм. Створені ідеї і концепції, а також проголошені в 

той історичний період  правові документи  стали основою,  на яку  спираються у 

своїх дослідженнях сучасні учені-теоретики і політичні практики, що аналізують 

аспекти  діяльності  законодавчих  і  виконавчих органів влади з реалізації цього 

напряму державної діяльності. Відповідно, фемінізм розглядається 

дослідниками як перший етап її реалізації. 

Здійснення політики рівності також припускає наявність законодавчо — 

правової бази для вирішення проблеми дискримінації, створення  

інституціональних підрозділів і структур усередині кожної країни-учасниці 

міжнародного співтовариства, відкриття в міністерствах департаментів або 

відділів, зайнятих питаннями рівності, а також  наявність  комітетів, рад, 

впливових комісій з прав людини і обов'язково потрібний вплив ООН як 

організації, що створила глобальні міжнародно-правові документи за рішенням 

цього питання. 

Також ключовим моментом для ефективної реалізації гендерної політики 

потрібне обов'язкове застосування певного інструментарію і спеціальних 

технологій: гендерний аналіз і гендерна статистика. Під гендерним аналізом 

розуміється процес збору достовірної інформації  з урахуванням гендерних 

відмінностей у сфері досліджуваного курсу і прогнозування наслідків дії 

політичних рішень і соціальних програм на статусні характеристики чоловіків і 

жінок. Застосування цього інструментарію при оцінці результативності 

державної політики дозволяє виявити потенційні і фактичні відмінності дії 

політичних курсів, законодавства на соціальний статус гендерних спільностей, 

зібрати якісну інформацію про динаміку трансформації статусних характеристик 

чоловіків і жінок (рисунок). 
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Рисунок.  Взаємозв'язок впливу на гендерну політику 

 

Дієвим інструментом реалізації гендерної політики виступає гендерна 

статистика. Її дані роблять можливим зіставлення статусних характеристик 

чоловіків і жінок, оцінити ефективність політичної діяльності у сфері 

рівноправ'я. 

Таким чином, потрібне комплексне застосування вищеобраного 

інструментарію. Тому обґрунтування можливості застосування методу 

факторного аналізу для дослідження гендерної політики держави припускає 

аналіз накопиченого наукового багажу зарубіжної і вітчизняної політичної 

думки з питань, що стосуються різних причинно — слідчих аспектів «кар'єри 

жінок» в суспільно-політичній сфері. 

Ученими виконаний глибокий теоретичний аналіз залежностей різних 

обставин і досягнення гендерної рівності. Досліджено, що незначне число 

наукових робіт присвячене саме факторному аналізу гендерного питання. Учені, 

зачіпаючи окремі проблемні області, в цілому не представляють системного 

аналізу чинників в сукупності їх впливу  на гендерну політику, як політику, 

спрямовану на досягнення паритетної участі чоловіків і жінок в суспільно-

політичному житті країни. Також в їх аналітичних працях відсутні спроби 

проаналізувати міру дії окремо взятого чинника в просторово — тимчасовому 

аспекті або залежно від історичного періоду. Одночасно можливий варіант 

застосування математико-статистического методу, що дозволяє найточніше 

прогнозувати як змінюватиметься ситуація з реалізації гендерної політики 
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надалі, враховуючи досвід державних заходів в цьому напрямі в сьогоденні і 

минулому. 

У зв'язку з цим  виявлено необхідність вивчити інші приклади в політичній 

науці,  де  спостерігається  практика  використання  наукових  методів, зокрема 

факторного аналізу, який дозволяє обґрунтовувати взаємовплив різних 

політичних процесів  в  передбачуваному  варіанті  розвитку  і провести аналогію 

з дослідження гендерної політики держави. 

Головна перевага методу факторного аналізу полягає в тому, що за 

допомогою його можна виміряти зв'язки між різними показниками політичних 

процесів. Відповідно, забезпечується можливість контролювати і направляти ці 

процеси. Наявність кореляційного зв'язку між показниками дозволяє через дію 

на один показник робити вплив на інший показник, вибудовувавши порядок 

управління процесом. 

Таким чином, факторний аналіз потрібний для подальшого будівництва 

адекватної державної політики в області гендерної рівності, виявлення чинників 

які позитивно і негативно впливають на реалізацію гендерної політики. І 

навпаки, без точного уявлення про реальні чинники і «проблемні» області 

гендерна політика не буде результативною. 

Наступне завдання — виявлення чинників, що розкривають сутнісні 

характеристики гендерної політики української  держави. Для вирішення 

поставленого завдання необхідно виділити критерії, з яких можна класифікувати 

можливі чинники, що впливають на реалізацію гендерної політики. Відповідно 

можна запропонувати два виміри: 

По-перше, чинники можуть бути як сприяючими розвитку гендерної 

політики, так і перешкоджаючими її здійсненню. Також слід зазначити, що вплив 

одного і того ж чинника може оцінюватися по-різному, залежно від конкретного 

історичного періоду і існуючою в той момент соціально — політичної 

обстановки в країні. 

По-друге, розділення чинників на суб'єктивні і об'єктивні. Перші з 

позначених припускають наявність політичної ініціативи з боку державних 

діячів і політичної еліти для ефективного здійснення і розвитку цього напряму. 

Другий блок причин розглядає проблему наявності або відсутності інтересу у 

самих представниць слабкої статі до суспільно — політичній активності. Також 

вивчення впливу об'єктивних причин припускає аналіз соціально — економічної 

обстановки, ситуації в сім'ї і професійній діяльності жінки, який дозволить 

виявити ключові причини виникнення нерівності в суспільстві. 

Таким чином, при  аналізі  чинників  гендерної  політики  основний 

розподіл було здійснено за ознакою суб'єктивності і об'єктивності виникнення 

причин. Потім усередині кожного блоку  - ділення  на  чинники, які сприяють 

розвитку  цього  напряму  державної  політики і ті, які гальмують її реалізацію. 

Аналіз чинників гендерної політики держави  дозволив  визначити  шляхи для 

забезпечення рівних прав, свобод і можливостей чоловіків і жінок, усунення 

дискримінації за ознакою статі. 

По-перше, розвиток демократичної державної системи. Це сприяє 

паритету в ухваленні політичних рішень, посилює антидискримінаційну 
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гендерну політику, вимагає фіксації вимог гендерної рівності в законодавчих 

документах та інституціоналізації відповідальності за неї. Також розвиток 

демократії сприяє забезпеченню рівноправної участі в усіх структурах і на усіх 

рівнях управління в законодавчих і виконавчих органах влади, у складі керівних 

органів партій і профспілок, а також у виборчих списках кандидатів. 

По-друге, факторний аналіз гендерної політики показує, що забезпечення 

паритетної рівності в соціально-економічній сфері сприяє підвищенню 

добробуту населення країни в цілому. Стимулюється скорочення відмінностей в 

доходах чоловіків і жінок, передусім в їх заробітній платі, досягається рівний 

доступ до економічних ресурсів: власності, доходам, робочим місцям, 

підприємництву, бюджетним коштам. Розвиток гендерно орієнтованих 

економічних умов сприяє підвищенню конкурентоспроможності і 

затребуваності жінок на ринку праці, забезпеченню  доступу до вищих керівних 

посад. 

По-третє, згідно з факторним аналізом, гендерні стереотипи широко 

поширені в суспільстві. Держава не змогла зробити конструктивних кроків для 

зміни стереотипів гендерних ролей. У рамках державної політики підтримується 

стереотипне уявлення про головну роль жінки у вихованні дітей і цим 

перешкоджає повною реалізації Конвенції, а також засоби масової інформації і 

реклами представляють стереотипний і сексистський образ жінки. 

Далі в рамках факторного аналізу гендерної політики виявляються 

причини недостатнього представництва жіночої аудиторії в публічно обраних 

органах України. Пояснюється нерівними стартовими можливостями, зокрема, 

відсутністю доступу до фінансових і адміністративних ресурсів і гендерними 

стереотипами, ставлять жінок, що претендують на обрані посади, в невигідне 

становище. Це підтверджується фактом незначного числа жінок, що займають 

високі пости в керівництві країни, а також украй мало жінок представляють 

Україну  в дипломатичних місіях. 

Згідно з аналізом чинників, що впливають на розвиток гендерної політики, 

в якості бар'єру був позначений слабкий цивільний потенціал самих 

представниць жіночої статі. Факт того, що жінки не усвідомлюють, що 

піддаються гендерній дискримінації у поєднанні з невисокою правовою 

культурою, обмежує використання правової системи як інструменту розширення 

прав жінок. 

У результаті вдалося сформулювати   найбільш важливі чинники, що 

мають ключове значення для ефективної реалізації гендерної політики. Цей 

перелік потрібний для визначення впливу чинників на кількісні показники 

реалізації гендерної політики сучасної України. Було виявлено, що сфера 

політики, трудових стосунків, а також сфера освіти являються найбільш 

проблемними, де сильно виражений факт гендерної нерівності: співвідношення 

чисельності жінок і чоловіків в найвищому законодавчому органі;  відношення 

заробітної плати  жінок до заробітної плати чоловіків;  співвідношення  

чисельності  чоловіків  і жінок на керівних постах в трудовій сфері; чисельність 

жінок, що мають ступінь кандидата або доктора наук; представленість  жінок  і  
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чоловіків  у складі керівних кадрів сфері освіти : ректорів, проректорів, деканів, 

завідувачів кафедр, професорів. 

Таким чином, виявилися чотири ключові чинники, від яких безпосередньо 

залежить досягнення рівноправного партнерства в політичній сфері,   як наслідок 

- розвиток демократичної системи цінностей і в цілому, досягнення стабільності 

розвитку суспільства, державне фінансування гендерних проєктів, паритетний 

розподіл матеріальних ресурсів між чоловіками і жінками у сфері бізнесу, процес 

соціалізації і виховання.  

У сфері економіки жінки виявилися  витісненими  з високооплачуваних 

посад,  за результатами  дослідження  на неоплачуваній роботі жінки зайняті 

більше, ніж чоловіки (71 %). В якості головних стримуючих причин позначилися 

наступні чинники: нерозвиненість демократичної політичної системи в нашій 

країні (0,8) і нерівний розподіл матеріальних ресурсів між чоловіками і жінками 

у сфері бізнесу (0,8). 

За показником відношення з/п чоловіків до з/п жінок, що в середньому 

складає 67 %, в міру кореляції явно лідирують три чинники: специфіка 

політичної культури : політичний традиціоналізм, специфіка відбору політичної 

еліти, персоналізація влади (0,89); паритетний розподіл матеріальних ресурсів 

між чоловіками і жінками у сфері бізнесу (0,9) державне  фінансування 

гендерних проєктів (0,79); процес соціалізації : виховання, освіта (0,8). 

З цього виходить рішення низки запитань, що стосуються соціальної 

сфери, а саме вивільнення і використання жіночого інтелектуального  і трудового 

потенціалу. Розвиненість економічної сфери безпосередньо пов'язана з 

ефективним функціонуванням демократичних інститутів, які і на законодавчому 

і на виконавчому рівнях влади, повинні гарантувати сприятливі умови для 

реалізації потенціалу громадян у сфері трудових стосунків. 

Далі досліджувалися наступні результативні ознаки гендерної політики: 

представленість жінок на керівних постах на рівні   закладів вищої освіти, а 

також кількість представниць «слабкої статі», що мають ступінь кандидата або 

доктора наук. За цими показниками жіноча аудиторія істотно відстає від 

чоловічої. У конкретному випадку експерти в традиційний набір ключових 

чинників включили ще і «діяльність і пропаганда жіночого образу в ЗМІ» (0,85), 

що є високим показником кореляційного зв'язку. 

Цю ситуацію може скоригувати цілеспрямована робота ЗМІ для створення 

позитивного гідного, перспективного образу жінки-керівника.  

У третьому розділі – «Удосконалення механізмів розвитку гендерної 

політики держави» - обґрунтовано підходи до застосування гендерного ресурсу 

державної політики  управління, визначено шляхи удосконалення організаційно-

правового механізму державного управління формування гендерної політики, 

окреслено стратегічні напрями формування державної політики у сфері 

гендерної рівності. 

У ході проведеного дослідження нами обґрунтовано, що для створення 

умов інтенсифікації застосування гендерного ресурсу державної політики і 

управління необхідно: 

1. Формування інституціональних механізмів підтримки політичної 
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і економічної  активності жінок і сімейної/домашньої активності чоловіків. 

2. Подолання гендерних стереотипів і есенціализму, що стверджує, 

що чоловіки і жінки від природи мають різні іманентно властиві їм якості, риси 

вдачі, задатки і здібності, що «анатомія - це доля» (Фрейд). 

3. Проведення на усіх рівнях і в організаціях усіх типів політики 

забезпечення балансу сімейних і професійних ролей для працівників з сімейними 

обов'язками. 

4. Здійснення гендерної експертизи законодавства, що дозволяє ще 

на етапі розробки законопроєктів оцінювати їх можливі наслідки для гендерних 

груп і не допускати ухвалення законів, що ведуть до збільшення гендерної 

нерівності в сім'ї і суспільстві. 

У цілому політика інтенсифікації застосування гендерного ресурсу 

державної політики і управління дає свої ефекти, в першу чергу, за рахунок 

посилення позицій жінок. Вона припускає, що зросте міра контролю жінок над 

обставинами їх життя, підвищується їх упевненість в собі, збільшується 

прагнення узяти на себе відповідальність за рішення проблем не лише своєї сім'ї, 

але і суспільства в цілому. Іншими словами, зростає жіноча політична активність. 

З урахуванням того, що гендерні стосунки в сучасному суспільстві носять 

політичний характер, пов'язаний з протиставленням (конфліктом) інтересів 

жінок і чоловіків, політикою екстенсивного використання гендерного ресурсу 

можна назвати політику «послаблення» групи жінок. Саме вона проводиться у 

випадку соціокультурної демодернизації країни. Її напрями полягають в 

наступному: 

у політичній сфері - обмеження доступу жінок до політичної діяльності. 

Результатом стане зміщення завдань державної політики у бік «чоловічих» 

інтересів: посилення обороноздатності, зміцнення позицій країни на 

міжнародній арені, розвиток спорту вищих досягнень як квінтесенції духу 

змагань і так далі і тому подібне. Пріоритет завдань зміцнення держави перед 

завданнями розвитку особистості, який виникає у разі подібного перекосу, може 

провокувати розвиток в суспільстві і політиці авторитарних тенденцій. Для 

нашої країни це виявиться свого роду радянським ренесансом адміністративно-

командної системи; 

в економічній сфері - посилення гендерної сегрегації в зайнятості і розриву 

в рівнях оплати жіночих і чоловічих професій. Збільшення списку робочих місць, 

на яких заборонено використання жіночої праці, аж до офіційної заборони на 

професії для жінок. Введення роздільного  навчання хлопчиків і дівчаток. Це 

приведе до падіння якості і продуктивності праці, відставання в розвитку науки 

і інноваційних технологій, внаслідок того, що із-за гендерної сегрегації в 

зайнятості і освіті скоротяться можливості для професійної самореалізації і 

творчого самовираження, буде зростати число втрачених можливостей і 

нерозкритих талантів в кожному новому поколінні; 

у сфері сімейних стосунків - посилення навантаження жінок в 

домогосподарстві із-за визнання домашньої роботи «не чоловічої», погіршення 

соціально-психологічного клімату в сім'ях, розширення домашнього насильства, 

зростання розриву шлюбів і числа абортів, падіння народжуваності, погіршення 
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якості життя дітей в сім'ях; 

у сфері управління - зростання використання маніпулятивних технологій і 

посилення впливу «сірих кардиналів», просування по кар'єрних сходах в силу 

наявності особливих стосунків з керівництвом, родинних зв'язків або знайомств, 

а також завдяки приналежності до чоловічої статі. Падіння якості управління із-

за зниження рівня здорової конкуренції в системі управління, внаслідок того, що 

на рівні ухвалення ключових рішень виявляються люди, нездатні керувати і 

управляти. 

Умовами екстенсивного використання гендерного ресурсу державної 

політики і управління виступають: 

1. Пропаганда традиціоналістичних гендерних норм і проведення 

неліберальної соціальної політики, що посилює соціально економічну 

залежність жінок. 

2. Ігнорування гендерних аспектів ринку праці і зайнятості. 

3. Відмова від виконання міжнародних правових норм, спрямованих 

на дотримання прав людини-жінки (1993, Відень, Всесвітня конференція з прав 

людини). 

4. Ухвалення законів, що закріплюють і відтворюють в сім'ї і 

суспільстві нерівність за ознакою статі. 

Обидві пропоновані моделі політики застосування гендерного ресурсу 

державної політики і управління є ідеальними типами, що відбивають її 

протилежні полюси і задають деякий континуум  її  різноманітних  варіацій.  

Один  полюс  заснований  на гендернй політиці держави, інший  -  на гендерно -  

орієнтованому підході.  У темпоральному сенсі вони виступають двома етапами, 

які проходить суспільство у своїй соціально-культурній модернізації, 

переходячи з традиційного стану в сучасний. Таким чином нами проаналізовано, 

наскільки готова українська держава до реалізації політики модернізації 

гендерних стосунків, інтенсифікації застосування гендерного ресурсу державної 

політики і управління. 

Тому поява необхідності в розробці концепції гендерного ресурсу 

державної політики і управління обумовлена дією наступних груп чинників: 

 політичних, пов'язаних з диверсифікацією характеру державної 

влади в сучасному суспільстві і участю в політичних процесах раніше 

депривірованих соціальних груп, які використовують для цього різні форми 

цивільної і політичної активності. В умовах плебісцитарної демократії ресурсами 

розвитку і зміцнення легітимності держави стає скорочення будь-яких форм 

нерівності, існуючих в суспільстві, у тому числі гендерних; 

 економічних, пов'язаних з використанням соціальних / кадрових/ 

людських ресурсів в якості нових поновлюваних і невичерпних ресурсів 

розвитку в економіці «знань» постіндустріального суспільства. Це актуалізує 

питання про типи таких ресурсів і механізми їх застосування шляхом проведення 

державної політики відносно різних соціальних груп, у тому числі гендерних; 

 соціальних, зосереджених в площині підвищення добробуту 

українських  громадян і боротьби з бідністю, у тому числі шляхом активізації 

соціального потенціалу населення і подолання психології патерналізму і 
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утриманства. Розуміння причин формування такої психології і розробка 

механізмів її подолання служать основою проведення державної політики зняття 

інституціональних обмежень соціальної мобільності низькоресурсних груп, 

зокрема жінок, що становлять більшість в Україні; 

 управлінських, визначуваних потребою в розвитку і ефективному 

використанні кадрового потенціалу державних органів, підвищенні 

професіоналізму і компетентності державних службовців, більшість яких 

складають жінки, що виступає необхідною умовою успішної реалізації завдань 

адміністративної реформи системи державного управління. 

Визначено, що контекстом розгляду і застосування гендерного ресурсу 

державної політики і управління виступає тенденція посилення політичного 

характеру гендерних стосунків в суспільстві.У гносеологічному відношенні 

політичний аспект стосунків між чоловіками і жінками зміг стать предметом 

наукового аналізу тільки в другій половині ХХ ст. після введення в громадські 

науки концепту «гендер», за допомогою якого біологічні (анатомічні і 

фізіологічні) відмінності між чоловіками і жінками були відокремлені від 

соціокультурних. У громадських науках були створені дві методології аналізу 

гендерних стосунків : порожнисто-ролева (есенціалістська), визнаюча гендерні 

ролі незмінними, і соціально-конструктивістська (анти- есенціалістська), 

вважаюча гендерні ролі культурно обумовленими. У конструктивістській 

методології фокус дослідження переміщається від компліментарності гендерних 

ролей до нерівності чоловічого і жіночого статусів в суспільстві. Гендер в ній 

стає не лише диференціюючою, але і такою, що стратифікує, категорією. 

Сучасність гендерних стосунків може оцінюватися: 

як рівень досягнення паритету в статусах гендерних груп (ключові 

показники: співвідношення доходів жінок і чоловіків, доля жінок на рівні 

ухвалення основних рішень і так далі); 

як фактичне існування рівних можливостей для гендерних груп в усіх 

сферах життя суспільства (ключові показники: міра фемінізації/маскулінізації 

окремих професійних областей, сфер зайнятості, посадових позицій і т. д); 

як становлення сімейних стосунків в якості неієрархічних, егалітарних, 

переважання в них процесів співпраці і взаємодопомоги, а не насильства і 

маніпулювання (ключові показники: рівень розриву шлюбу, міра поширення 

домашнього насильства, витрати часу на домашню роботу і виховання дітей 

чоловіків і жінок та ін.); 

як високий рівень гендерної компетентності громадян, їх уміння 

протистояти гендерній дискримінації; формування і розвиток у них здібностей 

не допускати і профілактувати гендерну дискримінацію в міжособових 

стосунках (ключові показники: відсутність дискримінаційних практик в ЗМІ і 

рекламі, скорочення використання гендерних стереотипів в підручниках і 

системі освіти усіх рівнів та ін.). 

Гендерна рівність є одним з основних прав людини і потужним чинником, 

сприяючим поліпшенню показників розвитку економіки держави у всьому світі. 

За відсутності належного розуміння, аналізу і обліку гендерних ролей, 

неможливо побудувати демократичну державу. Гендерна рівність має 
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вирішальне значення для досягнення більш високих і стабільних результатів у 

справі ліквідації нерівності. 

 

 

ВИСНОВКИ 

У дослідженні запропоновано розв’язання актуальної проблеми, що 

полягає в обґрунтуванні теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій  

щодо удосконалення механізмів гендерної політики держави. 
Отримані у процесі дослідження результати підтверджують загальну 

методологію, покладену в його основу, а реалізована мета і завдання 

дослідження дають можливість зробити у дисертації такі висновки:  

1. Охарактеризовано етапи становлення гендерної політики держави та 

напрями її реалізації. Показано, що гендерні стосунки є потенційно політичними 

з моменту появи держави, оскільки складають важливу частину соціальної 

нерівності. У сучасному світі значення протиріч гендерних груп зростає в 

контексті боротьби жінок за подолання депривації і право володіння усіма 

формами ресурсів нарівні з чоловіками. В силу розвитку світового жіночого руху 

ця боротьба все більше набуває рис публічної політики, а гендерні стосунки 

політизуються. Автором виділені три етапи в розвитку політичного змісту 

гендерних стосунків: дополітичний, політичний і постполітичний. 

Визначено, що державна політика в області гендерних стосунків виступає 

складовою частиною соціальної політики держави, знаходячись з нею в 

стосунках взаємовпливу і взаємозалежності. Вона входить туди, породжуючи 

або ефекти актуалізації соціального потенціалу гендерних груп і підвищення їх 

громадської активності, або формуючи стосунки соціально-економічної 

залежності і патерналізму, вирівнювання ресурсозабезпечення  груп жінок і 

чоловіків, та вимагає звернення до соціально-конструктивістської теорії гендеру, 

що акцентує соціальну природу гендерної нерівності. 

2. Систематизовано зарубіжний досвід впровадження та формування  

державної гендерної політики. У ході проведеного аналізу визначено, що 

зміцнення демократичних інститутів, серед яких особливе місце повинні зайняти 

інституалізовані форми гендерного моніторингу, контролю і управління, у тому 

числі відповідні служби у державних (федеральних) і регіональних органах усіх 

гілок влади, а також спеціалізовані консультаційні і експертні ради і комісії з 

гендерної політики або з поліпшення положення статі, права якої порушуються. 

Ці і інші аналогічні їм структури повинні розглядатися як ланки національного 

механізму з реалізації гендерної стратегії і мати необхідні юрисдикційні 

повноваження для вирішення виникаючих проблем і забезпечення взаємодії 

зацікавлених державних органів і неурядових організацій. 

Введення обов'язкової державної гендерної експертизи усіх без 

виключення соціально значущих планів і проєктів : державних, міжнародних і 

корпоративних. Розвиток гендерної статистики, що відстежує зміни  в  доходах, 

доступі до вакансій, що кваліфікуються як професійні, технічні, адміністративні 

і управлінські посади, пов'язані з ухваленням рішень, а також розподіл 

парламентських місць, які займають жінки і чоловіки. 
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3. Обґрунтовано методичні аспекти інституційного механізму 

державної гендерної політики. Розроблено і обґрунтовано  методичні підходи до 

удосконалення інституційного механізму державної гендерної політики. Його 

головною метою виступає підвищення гендерної компетентності. Основний 

методичний прийом ‒ сполучення теоретичних знань з життєвим і професійним 

досвідом слухачів, проведення дискусійних груп і обговорення конкретних 

ситуацій гендерної нерівності. 

4. Здійснено системний аналіз упровадження організаційно-правового 

механізму державного управління формуванням гендерної політики, через  

розвиток демократичної державної системи. Це сприяє паритету в ухваленні 

політичних рішень, посилює антидискримінаційну гендерну політику, вимагає 

фіксації вимог гендерної рівності в законодавчих документах і 

інституціоналізації відповідальності за неї. Також розвиток демократії сприяє 

забезпеченню рівноправної участі в усіх структурах і на усіх рівнях управління 

в законодавчих і виконавчих органах влади, у складі керівних органів партій і 

профспілок, а також у виборчих списках кандидатів.  

Факторний аналіз державної  гендерної політики показує, що забезпечення 

паритетної рівності в соціально-економічній сфері сприяє підвищенню 

добробуту населення країни в цілому. Стимулюється скорочення відмінностей в 

доходах чоловіків і жінок, передусім в їх заробітній платі, досягається рівний 

доступ до економічних ресурсів: власності, доходам, робочим місцям, 

підприємництву, бюджетним коштам. Розвиток гендерно орієнтованих 

економічних умов сприяє підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці. 

5. Визначено шляхи удосконалення організаційно-правового 

механізму державного управління формування гендерної політики. В цілях 

обліку загального політичного контексту застосування гендерного ресурсу 

державної політики і управління показано, що в сучасній Україні перехід від 

модернізаційної моделі соціальної політики до мобілізаційної призводить до 

наростання значущості гендерних норм, що знаходить своє відображення в 

офіційних концепціях сімейної, міграційної і демографічної  політики. 

Обґрунтовано, що це скорочує можливості інтенсифікації включення гендерного 

ресурсу в державну політику через удосконалення організаційно-правового 

механізму державного управління, переходу від екстенсивної форми його 

застосування до інтенсивної. На основі аналізу текстів окремих концепцій 

зроблений висновок, що держава підходить до світової практики інтенсивного 

використання гендерного ресурсу у вирішенні завдань модернізації суспільства, 

підвищення якості населення і якості його життя. 

6. Окреслено стратегічні напрями формування державної політики у 

сфері гендерної рівності. Визначено, що ключовим моментом для ефективної 

реалізації гендерної політики потрібне обов'язкове застосування певного 

інструментарію і спеціальних технологій: гендерний аналіз і гендерна 

статистика. Під гендерним аналізом розуміється процес збору достовірної 

інформації  з урахуванням гендерних відмінностей у сфері досліджуваного курсу 

і прогнозування наслідків дії політичних рішень і соціальних програм на статусні 

характеристики чоловіків і жінок. Застосування цього інструментарію при оцінці 
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результативності державної політики дозволяє виявити потенційні і фактичні 

відмінності дії політичних курсів, законодавства на соціальний статус гендерних 

спільностей, зібрати якісну інформацію про динаміку трансформації статусних 

характеристик чоловіків і жінок. 
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Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – 

Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2021. 

У дисертації здійснено обґрунтування теоретичних засад та розробка 

практичних рекомендацій  щодо удосконалення механізмів державного 

управління формуванням гендерної політики держави . Досягнення визначеної 

мети зумовило   вирішення в дисертаційному дослідженні наступних завдань: 

було охарактеризовано етапи становлення гендерної політики держави та 

напрями її реалізації і систематизовано зарубіжний досвід впровадження та 

формування  державної гендерної політики. Детально розглянуто та 

обґрунтувано методичні аспекти інституційного механізму державної гендерної 

політики, а також здійснено аналіз впровадження організаційно-правового 

механізму державного управління формуванням гендерної політики. Було 

визначено шляхи удосконалення організаційно-правового механізму державного 

управління формування гендерної політики, та окреслено стратегічні напрями 

формування державної політики у сфері гендерної рівності. 

Об’єктом  дослідження виступає  гендерна політика держави, а предмет 

дослідження – механізми  формування гендерної політики держави. 

Методологічну основу роботи становлять загальнонаукові прийоми 

досліджень і спеціальні методи, що ґрунтуються на сучасних наукових засадах 

управлінської, економічної і споріднених з ними наук.. В основу методології 

дослідження було покладено системний підхід, методологічна специфіка якого 

визначається тим, що він орієнтує дослідження на розкриття цілісності об’єкта і 

механізмів, що її забезпечують, на виділення різноманітних типів зв’язків 

складного об’єкта і зведення їх у єдину теоретичну картину. 

Автором використана низка наукових методів, зокрема: гіпотетико-

дедуктивний метод формування методології дисертаційного дослідження, який 

дав змогу сформувати гіпотезу дослідження, побудувати евристичні моделі 

вдосконалення механізмів державного управління формуванням гендерної 

політики держави. 

Інформаційну базу дисертаційного дослідження становили нормативно-

правові акти, праці зарубіжних і вітчизняних учених, інтернет-ресурси, 

статистична інформація Державного комітету статистики України та інших 

центральних органів виконавчої влади. 

Таким чином, у дослідженні запропоновано розв’язання актуальної 

проблеми, що полягає в обґрунтуванні теоретичних засад та розробці практичних 
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рекомендацій  щодо удосконалення механізмів гендерної політики держави. 
Отримані у процесі дослідження результати підтверджують загальну 

методологію, покладену в його основу, а реалізована мета і завдання 

дослідження дали можливість зробити у дисертації ґрунтовні висновки. 

Ключові слова: гендерна політика держави, організаційно-правовий 

механізм  державного управління формування гендерної політики, механізми  

формування гендерної політики держави, інституційний механізм державної 

гендерної політики. 

 

 

 

SUMMARY 
Pereviznyk V. M. Mechanisms of the state gender policy development. – 

Qualifying scientific paper, as the manuscript. 

Thesis for the scientific degree of a candidate of science in public administration, 

speciality 25.00.02 – mechanisms of public administration. – National University of 

Civil Defence of Ukraine. – Kharkiv, 2021. 

 

In the thesis the substantiation of theoretical bases and development of practical 

recommendations on improvement the mechanisms of public administration of the 

state gender policy formation has been carried out. The achievement of this objective 

has led to the solution of the following tasks in the thesis research: the stages of gender 

policy formation and directions of its implementation have been characterized and the 

foreign experience of implementation and formation of the state gender policy have 

been systematized. The methodological aspects of the institutional mechanism of the 

state gender policy have been considered and substantiated in detail, the analysis of 

introduction of the organizational and legal mechanism of public administration of the 

gender policy formation has been carried out. The ways of improving the 

organizational and legal mechanism of public administration of gender policy 

formation have been identified, and the strategic directions of state policy formation in 

the field of gender equality have been outlined. 

The object of research is the state gender policy, and the subject of research is 

the mechanisms of the state gender policy formation. 

The methodological basis of the work are general scientific research methods 

and special methods based on modern scientific principles of management, economics 

and related sciences. The research methodology is based on a systematic approach, the 

methodological specificity of which is determined by focusing on research and 

mechanisms that provide it, on highlighting the various types of connections of a 

complex object and bringing them into a single theoretical picture. 

The author has used a number of scientific methods, in particular: hypothetical-

deductive method of the thesis research methodology, which has allowed formulating 

a research hypothesis, to build heuristic models of improving the mechanisms of public 

administration of the state gender policy formation.  

The deductive proof of the research hypothesis has not only confirmed the 

correctness of its methodology, the validity of the conclusions, but also has made it 
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possible to put forward and verify practical recommendations for improving the object 

under study; structural and functional analysis, the essence of which is to identify the 

elements of the system of mechanisms of public administration of the state gender 

policy formation; a number of comparative methods that have provided an opportunity 

to analyze the standards and mechanisms of public administration of the state gender 

policy formation; statistical method that has allowed to reveal the real and exact facts 

of the object’s under study state; prognostic method that has been  used to determine 

more distant prospects for its development; theoretical and conceptual method that has 

defined the direction of research, embodied in the analysis of functions, structure and 

parameters of the object, and has allowed to identify, comprehend, describe and 

compare the role of mechanisms of public administration of the state gender policy 

formation, clarify the functions in each of the subsystems, evaluate results of the 

managerial influence, identify prospects and mechanisms.   

The information bases of the research consists of the legal and regulatory acts, 

the works of foreign and domestic scientists, the Internet resources, the statistical 

information of the State Statistics Service of Ukraine and other central executive 

bodies. 

Thus, the research proposes a solution of the current problem of developing 

theoretical principles and substantiating scientific and applied recommendations for 

improving the mechanisms of public administration of the state gender policy. The 

results obtained during the research confirm the general methodology underlying it, 

and the realized purpose and tasks of the research made it possible to draw reasonable 

conclusions. 

Key words: state gender policy, organizational and legal mechanism of public 

administration of the gender policy formation, mechanisms of state gender policy 

formation, institutional mechanism of the state gender policy. 
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