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ҐЕНДЕРНИЙ БАЛАНС У СФЕРІ ПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ: 
ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
У статті висвітлюється понятійно-категоріальний аппарат дослідження 

ґендерного балансу у сфері ухвалення політичних рішень. Визначається суть самого 
поняття «ґендер» як основоположного терміна в дослідженнях на ґендерну тематику. 
Висвітлено ключові підходи до даного визначення. Сформульовано авторське бачення 
поняття «ґендер». Доведено, що правильним буде написання даного терміна як «ґендер» 
замість поширеного «гендер». 

На основі аналізу літератури визначено решту термінів, що є похідними від 
поняття «ґендер». Зокрема, визначено складники ґендерної рівності, наведено 
законодавче розуміння ґендерного паритету, наведено авторську точку зору щодо 
доцільності використання поняття «ґендерна сліпота» в наукових дослідженнях. 

Зазначено, що є джерелом ґендерної асиметрії, окреслено законодавче визначення 
ґендерно-правової експертизи, зазначено можливість використання поняття «жіноча 
політика». Визначено поняття ґендерної політики в системі державного управління.  

Ключові слова: ґендер, ґендерний баланс, ґендерна рівність, ґендерний паритет, 
ґендерна політика, ґендерна сліпота, ґендерна демократія.  

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Дослідження на ґендерну тематику 

посідають значне місце серед суспільних наук. Проте існують проблеми з визначенням 
понятійно-категоріального апарату таких досліджень. Причиною цьому служить 
різночитання поняття «ґендер» і як наслідок ‒ супутніх термінів. Тому є сенс у 
впорядкуванні понятійно-категоріального апарату «ґендерних досліджень» у різних 
суспільних науках. Зокрема, у даній статті зроблено спробу визначити понятійно-
категоріальний апарат у межах дослідження ґендерного балансу у сфері ухвалення 
політичних рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення нерозв’язаних раніше 
частин загальної проблеми. Над понятійно-категоріальним апаратом означеної теми 
працювали різні зарубіжні та вітчизняні дослідники. Над визначенням самого терміна 
«ґендер» як основного в даній тематиці працювали такі дослідники, як Р. Столлер, Р. 
Унгер, Дж. Лорбет, К. Уест, Д. Коновалов, М. Боровцов, Н. Абубікіров, Т. Бендас, Д. 
Воронцов, Н. Городнова, Н. Лавриненко, О. Лосєва, К. Трофимова, Р. Хаббард, 
Ю. Шабаліна, В. Кириченко та інші. 

Серед тих, хто досліджував терміни похідні від «ґендеру», варто виділити Н. 
Сербіну, М. Маєрчик, Т. Мельник, Л. Воронько, І. Грабовську, Т. Хавліна та інших. 

Окрім того, варто назвати закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків», у якому дається визначення ґендерної рівності та ґендерно-правової 
експертизи.  

Проте, незважаючи на достатню кількість публікацій, у який даються ті чи інші 
актуальні  визначення, щодо досліджуваної теми, часто незрозумілим є бачення авторами 
того, що ж таке є «ґендер». Це, у свою чергу, не сприяє ясності у похідних термінах. Тому 
існує потреба в систематизації всіх визначень, що будуть похідними від одного чітко 
означеного терміна «ґендер».  

Формулювання цілей статті, постановка завдання. Виходячи з постановки 
проблеми, метою статті є визначення понятійно-категоріального апарату в дослідженні 
ґендерного балансу у сфері ухвалення політичних рішень. 



Виклад основного матеріалу дослідження.  Поняття «ґендер» активно 
використовується в політологічних і соціальних дослідженнях, проте не завжди є 
розуміння його в правильному контексті. Сам термін «ґендер» (англ. gender), який 
прийшов з англомовних країн, взагалі має кілька значень. Так, в Американському 
словнику спадщини англійської мови (American Hieritage Dictionary of English 
Language) слово «gender» визначається передусім як граматична категорія, що 
використовується для граматичної класифікації, зокрема класифікації частин мови. 

Другий варіант тлумачення терміна «gender» означає диференціацію чоловічого та 
жіночого; ідентичність особи як жінки чи чоловіка, повністю чи частково [15]. 

Зазначимо, що ідея відрізняти біологічну та соціальну суть статі була висловлена ще 
у 1935 року М. Мід в книжці «Стать і темперамент у трьох примітивних суспільствах».  

Сам термін «ґендер» почали  використовувати в західній науці в 60-х і 70-х роках 
ХХ століття завдяки працям американського психоаналітика Роберта Столлера, який 
уперше позначив відмінності поняття стать (англ. – sex) і ґендер (gender). Зокрема, він 
уперше ввів у науковий обіг поняття «ґендерної ідентичності» 1963 року.  

Концепція Столлера будувалась на розмежкванні біологічного та культурного. Якщо 
вивчення статі в біологічному сенсі є предметною сферою біології та фізіології, то аналіз 
терміна «ґендер» може бути розглянуто як предметна сфера досліджень психологів і 
соціологів. 

Загалом, розмежування біологічного і культурного складника у вивченні питань, 
пов’язаних зі статтю, сприяло формуванню такого сучасного напрямку наукової роботи, 
як ґендерні дослідження. 

Варто зазначити, що використання терміна «ґендер» стало масовим у 80-х роках. Це 
зазвичай пояснюється ідейним впливом фемінізму від середини 70-х років. Концепція 
ґендеру дозволяла пояснити різноманітні проблеми, на зразок  чоловічого панування в 
науці. 

Значимо, що Джудіт Лорбет у праці «Стать як соціальна категорія» визначає ґендер 
як організовану модель соціальних стосунків між чоловіками та жінками, яка не тільки 
характеризує їх міжособистісні або сімейні стосунки, але і визначає їх соціальні стосунки 
в значимих інститутах суспільства, наприклад в ієрархіях велких організацій або при 
формуванні структури зайнятості [16, с. 128‒129]. 

Загалом, можна стверджувати, що «поняття «ґендер» відображає як складний 
соціокультурний процес конструювання суспільством відмінностей у чоловічих і жіночих 
ролях, так і сам результат – соціальний конструкт. У межах соціально-контруктивістської 
теорії, ґендерні стосунки почали розглядатися як соціально сконструйовані.  

Ґендер у соціально-конструктивістьких теоріях виступає в ролі системної 
характеристики соціального порядку, яка постійно відтворюється в структурах свідомості 
та в структурах дії та взаємодії [6]. 

Ґендер у соціальному конструктивізмі вважається результатом щоденних взаємодій, 
що вимагають постійного виконання і підтвердження. Він не досягається назавжди, а 
постійно відтворюється в комунікаційних ситуаціях. Соціокультурний контекст ґендеру 
не тільки підкреслює, що соціальні і культурні характеристики ґендеру тісно переплетені 
один з одним, але і показує залежність уявлень про природу людини від часу, простору, 
соціального і культурного контексту.  

Це дозволяє враховувати змінність, варіативність, історичність, відмінність 
чоловіків і жінок залежно від віку, сімейного стану, належності до певного соціального 
класу або етнічної групи тощо. 

Визначення ґендеру як соціокультурного конструкту показує, що ґендерні параметри 
поведінки є «процесуальними», вони виникають і зникають у певних соціальних і 
міжособистісних контекстах і, отже, не є незмінними, а є зміною, процесом. 

Спираючись на численні дослідження, можемо визначити, що ґендер – це 
соціокультурний конструкт, який інтерпретує відмінності в характеристиках між 



чоловічим і жіночим. Ґендер виступає ключовим елементом соціалізації індивідів і 
визначає поведінку людини в суспільстві відповідно до біологічної статі і стереотипів, 
пов’язаних з нею або ж усупереч біологічній статі. 

Ґендер визначає соціальну стать людини на відміну від біологічної статі, соціально-
рольовий статус, який визначає соціальні можливості кожної статі в освіті, професійній 
діяльності, доступі до влади, сімейній ролі та репродуктивній поведінці та є одним з 
базових вимірів соціальної структури суспільства. 

Важливим моментом є написання самого терміна «ґендер». У літературі часто 
вживається варіант написання через літеру «г». Проте, враховуючи традиції 
транслітерації, а також, що важливо, законодавчі акти, зокрема Закон України Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, можна дійти висновку, що 
правильним буде вживання саме літери «ґ», а тому ‒ термін «ґендер». 

В українську мову поняття «ґендер» увійшло доволі стрімко: у науковому й 
академічному обігу воно з’явилося в 1990-ми роками, а 2005 ‒ го термін було зафіксовано 
в Законі України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”. У 
вищеназваному законі дається визначення ґендерної рівності та ґендерно-правової 
експертизи.  

Так, згідно із законом, ґендерна рівність ‒ рівний правовий статус жінок і чоловіків і 
рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у 
всіх сферах життєдіяльності суспільства [7]. 

Ґендерна рівність передбачає рівні права для жінок і чоловіків, а також їх однакову 
значущість, можливості, обов’язки та участь у всіх сферах суспільного й особистого 
життя. Також вона означає рівний доступ жінок і чоловіків до ресурсів і розподіл цих 
ресурсів між ними. Це зазначається в Стратегії ґендерної рівності Ради Європи на 2018‒
2023 роки [12]. 

Досягнення ґендерної рівності виокремлюється як ключовий елемент при реалізації 
місії Ради Європи, суть якої – захищати права людини, підтримувати демократію та 
забезпечувати принцип верховенства права. 

Під ґендерною рівністю Т. Мельник розуміє рівність у правах і свободах; рівність в 
обов’язках; рівність у відповідальності; рівність у можливостях і шансах. Рівність 
соціальних статей насамперед зумовлена рівністю їхніх прав і свобод і рівністю 
можливостей. 

Рівність прав і свобод, у свою чергу, – це наділення однаковими правами та 
свободами осіб жіночої й чоловічої статей у всіх сферах життя та забезпечення де-юре 
рівних умов їх здійснення. Рівність прав і свобод є передусім правовою проблемою. Вона 
орієнтована на законодавство. Її розв’язання пов’язане з чітким визначенням правової 
стратегії, розумінням напрямків правової політики. Рівність прав людини передбачає 
забезпечення прав жінок і чоловіків через усунення всіх форм дискримінації за статтю [9, 
с. 219 ].  

Ідентичним до поняття «ґендерна рівність» є термін «ґендерний баланс» і 
«ґендерний паритет». Визначення цих понять є дуже схожими, що дає нам можливість 
вважати їх синонімами. Додамо, що визначення «ґендерний паритет» можна також 
вважати законодавчо закріпленим, оскільки воно вживається в Стратегії впровадження 
ґендерної рівності та недискримінації у сфері освіти «Освіта: ґендерний вимір – 2020». 
Так, відповідно до Стратегії ґендерний паритет – принцип симетричного і рівноважного 
включення чоловіків і жінок у всі сфери суспільного життя [13]. 

З ґендерною рівністю пов’язаним є поняття ґендерної асиметрії. Змістовним 
вважаємо твердження відповідно якого, ґендерна асиметрія – непропорційна 
представленість соціальних і культурних ролей обох ґендерів (а також уявлень про них) у 
різних сферах життя. 



Джерелом ґендерної асиметрії іноді є державні структури, наприклад у 
фундаменталістських країнах, де жінки позбавлені права брати участь у виборах, а в 
деяких випадках – права на освіту, участі в суспільному житті, роботу поза домом тощо. 

Але найчастіше джерело ґендерної асиметрії – прихована дискримінація і 
патріархальні установки, що панують у суспільній свідомості, які є провідниками 
практичних дій. Нині міжнародні агентства та організації розробляють масштабні 
програми з подолання ґендерної асиметрії в усіх сферах життя, зокрема політичній [1]. 

Ще один термін, який вважали за потрібне використати в дослідженні, – «ґендерно-
правова експертиза». Такою експертизою вважають аналіз чинного законодавства, 
проектів нормативно-правових актів, результатом якого є надання висновку щодо їх 
відповідності принципу забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків [7]. 

Важливо в контексті дослідження розглянути і проаналізувати поняття ґендерної 
політики. Зокрема, у навчальному посібнику «Основи теорії ґендеру» Т. Мельник 
визначає ґендерну політику як  визначення міжнародними органами та державами, 
політичними партіями основних ґендерних пріоритетів і фундаментальних цінностей, 
принципів і напрямів діяльності, відповідних методів і способів їх утілення, спрямованих 
на утвердження рівних прав, свобод, створення умов, можливостей і шансів, гарантій 
забезпечення рівного соціально-політичного статусу чоловіків і жінок, на розвиток 
ґендерної демократії та формування ґендерної культури в суспільстві [9, с. 218]. 

Окрім того, Т. Мельник дає визначення кільком похідним термінам, що 
використовуються в політичній науці. 

У статті «Ґендерна політика держави: генеза поняття» О. Климашевської та В. 
Крутова автори зазначають, що державна ґендерна політика ‒ це послідовна система 
заходів, спрямованих на створення, розвиток, підтримку і захист рівноправності чоловіків 
і жінок, покликана виражатись у конкретних результатах. 

У контексті ґендерної політики автори виокремлюють поняття «жіноча політика». 
Вони вважають, що стратегія «жіночої політики» покликана не замінювати, а 
доповнювати традиційну ґендерну політику держави, зачіпаючи інтереси жінок як 
специфічної соціально-демографічної групи населення [7, с. 22‒25].  

У свою чергу, Л. Воронько визначає ґендерну політику як  глобальний процес, що 
передбачає певну стратегічну діяльність. Водночас ґендерна політика має свої рівні та 
здійснюється локально відповідно до мети і поставлених завдань. Автор також дає 
визначення державної ґендерної політики. Так, державну ґендерну політику можна 
розуміти як стратегічну діяльність держави, що здійснюється завдяки спільним діям усіх 
зацікавлених суб’єктів з метою надання рівних можливостей жінкам і чоловікам у 
користуванні гарантованими правами та свободами, створення умов для самореалізації 
особистості, державна ґендерна політика є інтегрувальним компонентом усіх напрямів 
державної кадрової політики [2]. 

Відповідно, ґендерна політика в системі державного управління – це складник 
державної ґендерної політики, що спрямована на утвердження ґендерної рівності в 
органах державної влади завдяки реалізації ґендерної паритетності у владних структурах і 
досягнення ґендерно збалансованої участі в ухваленні управлінських рішень на 
національному, регіональному та місцевому рівнях. 

Ґендерний розрив, на думку автора, – це розрив у будь-якій галузі між жінками і 
чоловіками (зокрема й у державному управлінні) з точки зору їхньої участі, можливостей 
тощо. 

Під ґендерною сліпотою, на думку О. Воронько, слід розуміти ігнорування 
ґендерних вимірів у процесі реалізації кадрової політики, під час розробки політичних і 
соціальних програм, у проведенні наукових досліджень, підготовці інформаційних 
матеріалів. Додамо, що термін «ґендерна сліпота» нечасто використовується в науковій 
літературі, він більше притаманний публіцистиці. Проте, на нашу думку, ураховуючи 
значення терміна, є доцільним його подальше використання в науковій роботі. 



Схожим є визначення І. Грабовської. Дослідниця вважає, що під ґендерною 
політикою держави якнайширше розуміється сукупність системних заходів, які 
спрямовані на розв’язання ґендерних проблем і досягнення ґендерної рівноправності та 
рівності в соціумі [4]. 

Ґендерну політику в системі державної служби можна визначити як комплекс дій 
органів державної влади щодо забезпечення державним службовцям відповідного 
соціального статусу згідно з освітою, особистими і професійними якостями та культурно-
інтелектуальним потенціалом на основі інституційного гарантування рівних можливостей 
жінкам і чоловікам у світлі ґендерної демократії [2]. 

Ґрунтовне визначення поняття ґендерної, або ж паритетної демократії знаходимо в 
«Словнику ґендерних термінів». Так, паритетна демократія ‒ це система волевиявлення 
обох статей у громадянському суспільстві, як рівних у правах і можливостях, що 
законодавчо закріплено й реально забезпечено політико-правовими принципами та діями, 
розбудовою суспільних і державних структур [11, с. 50]..  

Ґендерна демократія утверджує рівну суспільну цінність жінок і чоловіків (принцип 
ґендерного паритету), що включає рівні права, обов’язки та відповідальність 
представників обох статей і перед суспільством, і однієї перед іншою. 

Ґендерна демократія – це принцип, що забезпечує жінкам на рівних умовах із 
чоловіками право: 

• голосувати на всіх виборах і публічних референдумах і бути обраними на всі 
публічно виборні органи; 

• брати участь у формуванні та здійсненні політики уряду, обіймати державні 
посади, а також здійснювати всі державні функції на всіх рівнях державного управління; 

• брати участь у діяльності неурядових організацій і асоціацій, що займаються 
проблемами громадського і політичного життя країни. 

Демократія вимагає, щоб інтереси громадян були почуті, обговорені та закріплені в 
законодавчому порядку [11, с. 52].  

Для розуміння способів досягнення ґендерної рівності важливим є розуміння також 
поняття «ґендерна чутливість», тобто врахування ґендерної компоненти при розробці та 
реалізації державної політики, діяльності різного рівня інституцій і ставлення різних 
верств населення: від політичних еліт до пересічних громадян. 

Політика ґендерної рівності, яка власне й розкриває концепцію ґендерної чутливості 
ЄС, виражена в підході поєднання законодавчих засад і подвійної стратегії – «ґендерного 
мейнстріму» та залученням позитивних дій чи позитивної дискримінації [14]. 

У впровадженні ґендерної рівності важливу роль відіграє ґендерний мейнстрімінг. 
Це врахування ґендерної компоненти в усіх царинах функціонування суспільства, під час 
ухвалення політичних рішень. 

Ґендерний мейстримінг як стратегія передбачає і розробку відповідної законодавчої 
бази, яка закріплює ґендерну рівність, і експертизу й удосконалення вже наявного 
законодавства, а також моніторинг упровадження ґендерної політики на всіх рівнях 
політичного і соціального життя [3, с. 196]. 

До засобів забезпечення ґендерної рівності зараховують ґендерні квоти.  
Ґендерні квоти, як зазначено у виданні «Ґендерна рівність і розвиток: погляд у 

контексті європейської стратегії України» ‒ це політико-правовий спосіб згладжування 
наслідків ґендерної дискримінації в усіх суспільних сферах, забезпечення представництва 
жінок у владних структурах, зокрема через обрання необхідної кількості жінок 
депутатами до парламенту. Ґендерні квоти можуть встановлюватися для обох статей. Але 
оскільки частка чоловіків у різних органах управління перевищує 90%, то позитивна 
дискримінація використовується переважно для встановлення ущемлених жіночих прав. У 
сучасних умовах ґендерні квоти – це вид позитивної дискримінації, тобто система пільг, 
заохочень, заборон і компенсацій, спрямованих на підвищення соціального статусу жінок 
[5]. 



Є чотири основні правові механізми впровадження квотування, які можуть у деяких 
випадках поєднуватись: 

1. Конституційні положення – застосування принципу рівних можливостей для 
визначення парламентського представництва (резервування місць у парламенті), може 
формулюватись у Конституції із зазначенням пропорцій. 

2. Виборче законодавство – регламентація застосування принципу рівних 
можливостей суб’єктами виборчого процесу, визначення ґендерної норми і встановлення 
санкцій за порушення цього принципу у виборчих законах або законах про партії. 

3. Окремий закон про рівноправність (рівний статус). Крім того, принцип рівних 
можливостей тут може підкріплюватися положеннями виборчого законодавства. 

4. Статути політичних партій.  
У різних країнах може застосовуватись або один із цих різновидів, або відразу кілька 

в різних комбінаціях [5].  
Т. Мельник, у свою чергу, визначає ґендерні квоти як спосіб забезпечення 

представництва жінок у владних структурах, відповідно до якого правовим чином 
відводиться певна частина депутатських місць у парламенті для обрання жінок 
депутатами. Автор зазначає, що ґендерні квоти взагалі можуть встановлюватися для обох 
статей, але частіше позитивна дискримінація використовується переважно для 
встановлення жіночих прав [9, с. 244]. 

Подібне визначення ми вважаємо дещо вузьким, і можемо використати загальніше, 
що наводиться у статті «Міжнародний досвід реалізації ґендерної політики» Центру 
адаптації державної служби до стандартів Європейського союзу. 

Так, ґендерні квоти визначаються як політико-правовий спосіб згладжування 
наслідків ґендерної дискримінації в усіх суспільних сферах через надання легітимної 
політичної трибуни для артикуляції, представництва та реалізації відповідних соціальних 
інтересів [8]. 

Ґендерний вимір у політиці розуміється, як застосування кількісних і якісних оцінок 
діяльності чоловіків і жінок у політиці, характеристик їхніх маскулінності й фемінності, 
відносин для визначення ступеня й рівня політичної культури їх соціостатевого 
самовираження й самореалізації, ефективності політичного впливу на всі сфери 
організації, управління й планування приватного й публічного життя, ефективності 
впливу на всі напрямки суспільно-політичного розвитку, моделювання й прогнозування 
соціально-політичних процесів на принципах справедливості, рівності, миру й прогресу 
[9, с. 219]. 

Політичною нерівністю статей вважається нерівномірність, дисбаланс у становищі 
жінки й чоловіка при їх політичному волевиявленні й ухваленні політичних рішень [9, с. 
224]. 

Ґендерні невідповідності – це розходження в ґендерній рівності, яка реально існує у 
світовій співдружності, регіонах та окремих країнах, а також в абсолютному ґендерному 
статусі й становищі жінки і чоловіка. 

Ґендерним вирівнюванням називають вироблення суб’єктами політики системи 
науково обґрунтованих заходів і здійснення відповідних кроків і дій, спрямованих на 
згладжування специфічних форм ґендерної дискримінації та ґендерних заборон у 
суспільстві (в трудових колективах, на робочих місцях і в сім’ї) з метою утвердження 
ґендерної рівності щодо рівномірного розподілу ресурсів та участі [9, с. 222]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку. Ґендер – це соціокультурний конструкт, який інтерпретує відмінності в 
характеристиках між чоловічим і жіночим. Ґендерний складник визначає поведінку 
людини в суспільстві відповідно до біологічної статі і стереотипів пов’язаних з нею або ж 
усупереч біологічній статі. Незважаючи на складності в розумінні похідних термінів, було 
визначено основні з них, зокрема «ґендерна політика», «ґендерна демократія» та 
«ґендерний мейстримінг», а також доцільність використання поняття «ґендерна сліпота» в 



наукових дослідженнях. Важливим з точки зору досягнення мети дослідження ґендерного 
балансу у сфері ухвалення політичних рішень, зокрема, виявився аналіз чинного 
українського законодавства щодо тлумачення таких ключових термінів, як «ґендерна 
рівність», «ґендерно-правова експертиза» і «ґендерний паритет».  

Отже, результатом проведеного аналізу є визначення та узагальнення понятійно-
категоріального апарату дослідження ґендерного балансу у сфері ухвалення політичних 
рішень, що зрештою дасть змогу уникнути понятійних колізій у подальшій науковій 
роботі. Перспективами майбутніх досліджень у даному напрямку можна вважати 
вичерпну понятійно-термінологічну систематизацію в межах ґендерних досліджень 
політичної сфери. 
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Dyhal Y.V. Gender balance in the field of political decision-making: a conceptual-

categorical apparatus of the study. The article deals with the concept-categorical apparatus on 
the topic of gender balance in the field of political decision-making. The essence of the concept 
of «gender» as the fundamental term in research on gender issues is determined. The key 
approaches to this definition are highlighted. The author's vision of the concept of «gender» is 
formulated. 

It is determined that gender is a socio-cultural construct that interprets differences in 
characteristics between male and female. Gender is a key element in the socialization of 
individuals and defines human behaviour in society, or according to the biological sex and the 
stereotypes, associated with it or contrary to the biological sex. 

Gender determines the social gender of a person, unlike to the biological sex, social-role 
status, which defines the social opportunities of each sex in education, professional activity, 
accesses to power, family role and reproductive behaviour, and it is one of the basic dimensions 
of the social structure of society. 

On the basis of the analysis of literature, the remaining terms derived from the concept of 
«gender» are defined. In particular, the components of gender equality are defined, the 
legislative understanding of gender parity is given, the gender policy is defined. The opinion that 
the concept of «gender blindness» can be used in scientific researches is defined. 

https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/


It is noted what the source of gender asymmetry is, the legal definition of gender legal 
expertise is determined, gender policy is defined, the possibility of using the concept of «women's 
politics» is identified. The concept of gender policy in the system of public administration is 
defined. 

Keywords: gender, gender balance, gender equality, gender parity, gender policy, gender 
blindness, gender democracy. 

 
Дыгал Я.В. Ґендерный баланс в сфере принятия политических решений: 

понятийно-категориальный аппарат исследования. В статье освещается понятийно-
категориальный аппарат исследования ґендерного баланса в сфере принятия 
политических решений. Определяется суть самого понятия «ґендер» как 
основополагающего термина в исследованиях на ґендерную тематику. Освещены 
ключевые подходы к данному определению. Сформулировано авторское видение понятия 
«ґендер». Доказано, что в украинском языке правильным будет написание данного 
термина через букву «ґ». 

На основе анализа литературы определены остальные термины, что являются 
производными от понятия «ґендер». В частности, определены составляющие ґендерного 
равенства, приведены законодательное понимание ґендерного паритета, приведено 
мнение, что понятие «ґендерная слепота» может использоваться в научных 
исследованиях. 

Отмечено, что является источником ґендерной асимметрии, определены 
законодательное определение ґендерно-правовой экспертизы, отмечена возможность 
использования понятия «женская политика». Определено понятие ґендерной политики в 
системе государственного управления. 

Ключевые слова: ґендер, ґендерный баланс, ґендерное равенство, ґендерный 
паритет, ґендерная политика, ґендерная слепота, ґендерная. 
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