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на сьогодні у науковій літературі з’явився термін «гендерна 
економіка», що є новим напрямом економічних досліджень, який розкриває 
механізми гендерної нерівності у формальному і неформальному секторах 
зайнятості, розглядає функціонування політичних, торговельних, 
фінансових інститутів з погляду впливу на соціально-економічні статуси 
чоловіків і жінок, а також розробляє індекси і показники економічного 
розвитку з урахуванням зростання/подолання гендерної асиметрії 
(правові засади формування та розвитку гендерного середовища в україні: 
монографія / кол. авторів; За заг. ред. н. м. оніщенко, н. м. пархоменко. 
– к.: вид-во «Юридична думка», 2010. – c. 214).

у даному випадку мова йде не про становлення нового підрозділу 
економічної теорії, а про якісний приріст економічної науки як такий, що 
поза гендерними параметрами не може претендувати на повноту і адек-
ватність пояснення економічних процесів. на відміну від класичних уяв-
лень про економіку як науку, що стосується способів виробництва товарів 
і послуг, гендерна економіка концентрує увагу на учасниках економічного 
процесу і вимірює досягнення цивілізації тим, який обсяг капіталу, това-
рів і послуг виявляється у розпорядженні людей різної статі, і як це впли-
ває на їхні позиції в системі стратифікації суспільства. економічні досяг-
нення в даному випадку піддаються перевірці крізь призму дотримання 
основних міжнародних домовленостей з прав людини і прав жінок.

актуальність даної теми полягає у тому, щоб визначити необхід-
ність дотримання гендерної рівності як однієї з передумов забезпечення 
стабільного правового, політичного та соціально-економічного розвитку 
українського суспільства на засадах демократії.

вагомий внесок у розробку теоретичних та практичних аспектів 
гендерних досліджень у соціально-економічній сфері належить м. Бакса-
ковій, г. герасименко, о. грішновій, л. кормич, л. лобановій, о. мака-
ровій, м. малишевій, в. новікову, н. оніщенку, о. піжуку, Ю. саєнку, 
л. Чуйко та ін.

на сьогодні не існує цілісної системи показників та індикаторів, що 
характеризують гендерний дисбаланс у соціально-економічній сфері, за-
лишаються нерозв’язаними проблеми методичного характеру щодо комп-
лексної оцінки гендерної нерівності.

Для розробки ефективних заходів гендерної політики важливе зна-
чення має комплексна оцінка ситуації з гендерної рівності в країні, в тому 
числі в регіональному аспекті. З цією метою в дослідженнях г. герасимен-
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ко (герасименко г. м. гендерні аспекти соціально-економічної політики в 
україні : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.09.01 / г. в. герасименко; нан 
україни. ін-т демографії та соц. дослідж. – к., 2004. – 20 с.) запропоновано 
показник розширення можливостей жінок, міжнародну методику розра-
хунку якого адаптовано до вітчизняного методико-інформаційного серед-
овища. Даний показник дозволяє оцінити нерівність в положенні жінок та 
чоловіків у трьох ключових областях:

– участь та повноваження в прийнятті політичних рішень, що ви-
мірюється часткою місць в органах управління, які посідають жінки та 
чоловіки;

– участь та повноваження в прийнятті економічних рішень, що ви-
мірюється відсотковою часткою жінок та чоловіків, що посідають керівні 
посади, та відсотковою часткою жінок та чоловіків на посадах спеціалістів 
та технічних працівників;

– можливості доступу до економічних ресурсів та їх використання, 
що вимірюються розрахунковим показником заробленого доходу жінок та 
чоловіків.

становлення демократичного суспільства передбачає забезпечен-
ня рівних можливостей для самореалізації особи незалежно від її статі, 
віку, національності або соціального походження. проте, сучасне зако-
нодавство в україні створює лише певне правове поле, передумови для 
рівності, але не забезпечує фактичних можливостей та умов її реалізації. 
Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків потребує спеці-
ального державного механізму, який займався б розробкою, реалізацією, 
контролем, оцінкою і пропагандою підтримки гендерної політики, спря-
мованої на демократичний розвиток суспільства і самовираження в ньому 
як рівних обох соціальних статей.

Досвід соціально-економічного розвитку західних країн показує, що 
ринковий механізм регулювання впродовж всієї історії людства ніколи не 
здійснював впливу на формування тендерної рівності, що передбачає со-
бою наявність рівних прав та можливостей їх реалізації для двох соціаль-
них груп населення – чоловіків та жінок.

оцінка соціального становища чоловіків і жінок як в україні, так і 
в усьому світі відображає значну кількість диспропорцій, переважно не 
на користь останніх. основною причиною цього є конкурентний характер 
ринкових відносин та ті рольові функції чоловіків і жінок, які з самого 
початку задають різну міру конкурентоспроможності представників цих 
двох соціальних груп. 

гендерно орієнтоване державне регулювання представляє собою ді-
яльність органів державної влади, цілі якої основані на концептуальних 
уявленнях про місце та роль чоловіків і жінок в соціально-економічному 
розвитку і заключається у визначенні пріоритетних напрямів розвитку 
гендерних відносин, формуванні механізмів досягнення раціональних 
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гендерних пропорцій, розробці та ініціюванні концепцій та программ, їх 
правового, фінансового, кадрового та інформаційного забезпечення.

становлення демократичного суспільства передбачає забезпечення 
однакових можливостей для самореалізації особи незалежно від її статі, 
віку, національності чи соціального походження. Забезпечення рівних 
прав і можливостей жінок і чоловіків потребує спеціального державного 
механізму, тобто системи державних органів, які займалися б розробкою, 
заохоченням, реалізацією, контролем, оцінкою та пропагандою підтримки 
гендерної політики, спрямованої на демократичний розвиток суспільства і 
самовираження в ньому рівності права як жіночої, так і чоловічої статей.
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загальна Характеристика ФУнкціонального 
Призначення інститУтіВ Політичного транзитУ

аналіз історичної та сучасної світової практики трансформаційних 
перетворень підтверджує той факт, що такі перетворення не відбувались 
і не могли відбутись опосередковано і відокремлено від інституційного 
механізму держави. неодмінними супутниками трансформаційних про-
цесів на шляху до нового державного та суспільного ладу стали інститути 
політичного транзиту. 

актуальність даної роботи обумовлена необхідністю вивчення 
інститутів політичного транзиту, що сприятиме глибшому розумінню 
транзитних процесів, допоможе їх оптимізувати та зробити більш ефек-
тивними.

метою роботи є виокремлення та характеристика головних функції 
інститутів політичного транзиту.

інститут політичного транзиту можна визначити, як представниць-
кий орган, що бере на себе організацію тих політичних перетворень, 
які відбуваються в державі, встановлює та закріплює новий державний 
лад, сприяє політичному порядку та стабільності. інститут політичного 
транзиту має власні функції, які повніше відображають його соціально-
політичну сутність та призначення.

виходячи з усього вищесказаного, можна виділити та охарактеризу-
вати наступні функції інститутів політичного транзиту, які допоможуть 
повніше зрозуміти їх роль:

• трансформаційна
• організаційна
• конститутивна
• політична
• контрольна




