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СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ПРЕДИКТОРИ 
ЖІНОЧОГО ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА В УКРАЇНІ 

 
У статті розглянуто проблему ґендерної диференціації депутатського лідерства на 

регіональному рівні в Україні. Охарактеризовано соціально-демографічні предиктори жіночого 
політичного лідерства у зарубіжних та вітчизняних дослідженнях. Емпірично досліджена специфіка 
прояву психологічних предикторів жіночого лідерства в умовах місцевих виборів «Україна-2020».  

Ключові слова: жінка; політичне лідерство; соціально-демографічні та психологічні 
предиктори; ґендер; ґендерна рівність; місцеві вибори. 

Вступ. Впровадження гендерного 
еґалітаризму в усі сфери функціонування 
суспільства, забезпечення рівного доступу 
та можливостей жінок і чоловіків до 
політичних, економічних, культурних та 
освітніх ресурсів як важливої ознаки 
розвинених демократій є гостро 
затребуваною проблемою сьогодення, що 
зумовлює інтерес до вивчення 
закономірностей ґендерної диференціації 
депутатського лідерства на місцевому рівні, 
реалізації особистісного потенціалу жінки-
політикині у публічній сфері тощо.  

Вже декілька десятиліть, як Україна 
вступила на прогресивний шлях 
законодавчої та правової підтримки 
паритетної участі жінок у всіх сферах 
суспільного життя. Проте, реальне 
забезпечення проголошеної ґендерної 
рівності, у силу різних причин, залишається 
доволі проблематичним. Особливо це 
стосується сфери політики, яка упродовж 
століть державотворення майже 
беззастережно закріпилася за «сильною 
половиною людства» – чоловіками. А тому 
навіть і в наш час у цьому аспекті 
демократизації суспільства за 
закономірностями різних видів інерції 
необхідного гендерного збалансування так і 
не досягнуто.  

Українські вчені наголошують на 
важливості вивчення одного із 
«найкрасномовніших» проявів жіночої 
активності – жіночого політичного лідерства 
як серцевинного в політичній психології, 
специфіки явища самореалізації жінки-
лідерки, його «запрограмованості» чи 
винятковості, особливо на національному 
ґрунті [3, 6]. Жінка як політична лідерка і 
надалі залишається відносно новим 
соціальним та психологічним явищем, яке 
потребує належної наукової прокламації, 
методологічно та методично обґрунтованого 
емпіричного вивчення, системного 
практичного супроводу. 

Мета статті – аналіз і порівняння 
соціально-демографічних предикторів 
політичного лідерства жінок і чоловіків в 
умовах місцевих виборів в Україні. 

Теоретичне підґрунтя. Різні аспекти 
проблеми політичного лідерства жінок, його 
активізації, передумов і наслідків у наш час 
вивчаються у різних країнах: у США – на 
прикладі політичної поведінки жінок-мерів 
(Ф. Ферейра, Дж. Гьорко) [13], в Індії – в 
аспекті розширення економічних 
можливостей розвитку держави 
(К. Дейнінгер, Г. Нагараджан, С. Сінг) [8], в 
Індонезії – у контексті «третьої хвилі» 
ісламізації та глобалізації у ХХІ столітті 
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(К. Деві) [9], у країнах Африки – в умовах 
настання «Арабської весни» (В. Могхадам) 
[10], у Китаї – з точки зору проблеми 
залучення до політики жінок не тільки з 
«високих» чи «середніх», а і з «низьких» 
соціальних прошарків населення (Б. Зенг) 
[15] та ін. 

Незважаючи на істотний прогрес в 
окресленій сфері соціального поступу, як 
наголошують Ф. Джалалзай та М. Крук, усе 
ще залишається низка актуальних і дієвих 
перешкод, пов’язаних із досі домінантним 
сприйняттям політики як в основному 
«чоловічого світу». І навіть ті жінки, котрі 
обіймають високі державні посади, далеко 
не завжди просувають інтереси своєї 
гендерної спільноти. В цьому контексті 
автори наводять приклади Індіри Ганді й 
Маргарет Тетчер, котрі обрали яскраво 
маскулінні стилі політичного лідерства [12]. 

З метою дослідження базових 
інституційних та соціальних засад залучення 
жінок до політичного лідерства упродовж 
останніх десятиліть проводяться масштабні 
кроскультурні дослідження. Так, 
А. Буллоуг, К. Кроек, В. Ньюбуррі, 
С. Кунду, К. Лоув зібрали дані з восьми 
офіційних джерел у 182 країнах та піддали 
ці дані лінійному регресійному аналізові. За 
результатами дослідження констатовано, що 
міра залучення жінок у процеси політичного 
лідирування пов’язана із впливом таких 
різнопланових предикторів, як: митні та 
торгові норми в країні, гендерний розрив у 
політичних можливостях, офіційні витрати 
на освіту, економічна життєздатність 
держави, доступ населення до органів влади 
та інтернету, політична свобода, а також 
таких культурних змінних, як орієнтація на 
самовдосконалення, колективізм і 
«дистанціювання влади» [7]. 

Як вказують В. Стед і К. Елліотт, 
поняття жіночого лідерства постає на 
противагу соціальному стереотипу лідера як 
переважно «білого західного чоловіка із 
середнього класу на вершині ієрархічної 
структури певної конкретної організації». У 
контексті розвитку так зв. «постгероїчних» 
концепцій лідерства, воно вказує на 
особливий внутрішній досвід лідерки, 
пов’язаний із поняттям гендеру. Зазначені 
автори вибудовують відповідну 
концептуальну модель, яка розглядає 

специфіку лідерства жінки як її впливу в 
трьох основних сферах: у тісних 
міжособистісних стосунках (це, насамперед, 
сімейне лідерство), в межах певної фізичної 
території (підкреслюється локальність, 
територіальна обмеженість будь-якого 
впливу) та в аспекті професійної діяльності 
(включаючи управління у певних 
професійних організаціях та об’єднаннях) 
[14]. 

Д. Джоші та Р. Гоехрунг, розкриваючи 
та емпірично вивчаючи поняття жіночого 
політичного лідерства, беруть до уваги два 
основні показники: власне присутність 
жінок-лідерок у країні та їх представленість 
на офіційних посадах в органах влади. Ці 
вчені наголошують на важливості 
врахування чотирьох наступних пунктів: по-
перше, жіноче політичне лідерство – це не 
просто розширення прав і можливостей 
жінок, а це власне здобуття ними реальної 
влади в усіх можливих сферах соціуму; по-
друге, це визнання факту справжнього 
внеску жіночих рухів та організацій у 
соціальні зміни, а не просто формальної 
присутності в офіційних державних 
структурах; по-третє, відповідне поняття не 
є ідентичним поняттям «феміністичне 
політичне лідерство» чи «жіноча політична 
ефективність»; і, по-четверте, вивчення 
жіночого лідерства передбачає широке 
застосування різних кількісних показників, 
пов’язаних із діючими соціальними 
структурами та їх відмінностями в кожній 
конкретній країні [11]. 

Загальнонауковим та 
міждисциплінарним дослідженням жіночого 
політичного лідерства в Україні присвячені 
праці М. Алексеєнко, Б. Буяка, 
О. Березовської-Чміль, В. Гапоненко, 
І. Грабовської, Д. Дандекар, 
Л. Кобелянської, Л. Кормич, Т. Марценюк, 
Т. Мельник, Н. Світайло, М. Скорик, 
Л. Трифоменко, О. Ярош. Психолого-
педагогічні засади обґрунтування 
зазначених процесів складають 
напрацювання В. Васютинського, 
Т. Говорун, П. Горностая, Л. Заграй, 
Т. Євменової, О. Кізь, О. Кікінежді, 
В. Кравця, В. Татенка, Т. Титаренко та 
інших учених.  

На думку І. Грабовської, відповідна 
проблема є найактуальнішою у межах 
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сучасної гендерної галузі. Авторка порівнює 
специфіку соціокультурного осмислення 
жіночого лідерства і загалом жіночої 
самореалізації у контексті форматів 
українського та західного (у країнах Європи, 
США) дискурсів: наукових, популярних, 
медіа дискурсів. За підсумками здійсненого 
аналізу, вчена закликає: українському 
соціумові варто нарешті відійти від дискусій 
та суперечок навколо «головної місії 
берегині роду» й перейти до усвідомлення 
та реалізації спільної відповідальності жінок 
і чоловіків за долю власної країни [2]. 
Специфікою функціонування уявлень про 
роль жінки в політиці є їх спрямованість на 
позафункціональний та рольовий статус 
жінки-суб’єкта політичної влади [3, 139–
140]. 

Як зазначає О. Ярош, середній показник 
рівня представництва жінок у партійних 
списках на останніх трьох виборах до 
парламенту становив 19–20%. Вибори до 
органів місцевого самоврядування в Україні 
засвідчують низьке представництво жінок. 
Паритет існує на рівні голів сільських, 
селищних рад. В обласних представницьких 
органах жінки-депутати не долають навіть 
десятивідсотковий «поріг» [1].  

У дослідженні Т. Євменової описано 
ґендерно специфічні конфігурації 
психологічних бар’єрів, притаманних 
жінкам – політичним лідеркам місцевого 
рівня. Зокрема, це ігнорування жінками 
власних інтересів щодо побудови політичної 
кар’єри, низький рівень домагань та 
відсутність зацікавленості у перспективах 
кар’єрного зростання. Ці дані поглиблюють 
уявлення про соціально-психологічні 
механізми становлення жінки-політикині, 
роль об’єктивних та суб’єктивних чинників 
в поглинанні особистісного потенціалу 
жінки репродуктивною статевою роллю [4]. 

На нашу думку, розпочинати відповідні 
психологічно орієнтовані дослідження 
доцільно з використання певних 
загальнонаукових методів, зокрема, збору та 
інтерпретації статистичних даних, 
доступних у ЗМІ та на спеціальних 
інформаційних сайтах. У подальшому це 
стане необхідною основою для більш 
поглибленого вивчення як окремих фактів, 
так і загальних психологічних 

закономірностей жіночого політичного 
лідерства.  

Методи дослідження: 1) теоретичні – 
аналіз і синтез, узагальнення і 
систематизація теоретичних положень; 2) 
емпіричні – збір та систематизація 
кількісних даних на веб-порталі ЦВК; 3) 
математично-статистичні – вирахування 
середніх арифметичних показників і 
відсоткових показників.  

Результати та їх обговорення. Ми 
зібрали, проаналізувати та систематизували 
статистичну інформацію, репрезентовану на 
офіційному веб-порталі Центральної 
виборчої комісії України «Місцеві вибори. 
Україна – 2020» [6]. Загальну вибірку 
склали 511 кандидатів і кандидаток у 
депутати й депутатки двох рад (міської та 
районної рад: Тернопільської та Уманської).  

Дане дослідження є продовженням 
вивчення феномену жіночого політичного 
лідерства в Україні, що знайшло своє 
відображення у науковій публікації 
«Соціально-психологічний феномен 
жіночого лідерства в Україні» [5]. 
Емпіричне дослідження виконане в рамках 
діяльності Науково-дослідного центру з 
проблем ґендерної освіти і виховання 
учнівської та студентської молоді НАПН 
України – ТНПУ імені Володимира 
Гнатюка, зокрема, як складова реалізації 
наукового проєкту (держбюджетної теми) на 
замовлення МОН України «Психолого-
педагогічні механізми створення ґендерно 
справедливого середовища для дітей та 
молоді у контексті реалізації Концепції 
Нової української школи» (керівник – д.п.н., 
професор, дійсний член НАПН України 
В. П. Кравець; реєстраційний номер 
0119U100477) [16]. 

Основними соціально-демографічними 
предикторами, які розглядалися й 
порівнювалися у дослідженні, є наступні: 
ґендер (дихотомійний поділ 
«жінка/чоловік»; андрогінність до уваги не 
бралася), вік (виокремлювалися три основні 
періоди – ранньої, середньої, пізньої 
дорослості), регіон народження, а також 
проживання на момент реєстрації у 
виборчих списках (місто/район), рівень 
освіти (вища, неповна вища, середня) та 
сфера професійної зайнятості (згідно із 
класифікацією Є. Клімова, усі професії ми 
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умовно поділили на 2 групи – 
соціономічні/несоціономічні, а третім 
варіантом даного предиктора став статус 
«тимчасово не працює»).  

Зокрема, порівнювалися основні 
соціально-демографічні показники 
кандидаток і кандидатів, а також кандидаток 
та переможниць. Крім того, до уваги брався 
регіон проживання й балотування (місто – 
обласний центр (Тернопіль), місто – 
районний центр (Умань). З-поміж даних, 
представлених на офіційному веб-порталі 
Центральної виборчої комісії України, для 
кількісного аналізу було обрано дані тільки 

за тими партійними списками, за якими 
вказані набрані від виборців кількість 
голосів. 

Опис та аналіз результатів емпіричного 
дослідження розпочинаємо з обласної 
міської ради (кандидатів і кандидаток за 
списками політичних партій «Всеукраїнське 
об’єднання «Свобода»», «Європейська 
солідарність», «За майбутнє», «Порядок. 
Відповідальність. Справедливість», «Сила 
людей», «Слуга народу»). Отже, першу 
субвибірку склали 223 особи: 98 кандидаток 
(43,9%) і 125 кандидатів (56,1%). Відповідні 
дані систематизовані у табл. 1: 

Таблиця 1 
Порівняльна таблиця соціально-демографічних показників кандидатів/кандидаток 

на виборах у Тернопільську міську раду 
Показник Жінки Чоловіки 

І. Вік: 
Рання дорослість (20-40 р.) 

 
60,2% 

 
59,6% 

Середня дорослість(40-60 р.) 38,8% 37,0% 
Пізня дорослість (від 60 р.) 1,0% 3,4% 
ІІ. Регіон народження: 
Місто 

 
61,2% 

 
61,6% 

Село/селище 38,8% 38,4% 
ІІІ. Регіон проживання: 
Місто 

 
90,8% 

 
86,3% 

Село/селище 9,2% 13,7% 
IV. Освіта: 
Вища 

 
93,9% 

 
95,9% 

Неповна вища 2,0% 2,1% 
Середня 4,1% 2,1% 
V. Партійність: 
Є 

 
68,4% 

 
67,1% 

Відсутня 31,6% 32,9% 
VI. Професійна зайнятість: 
«Людина – людина» 

 
71,4% 

 
79,5% 

Інші сфери 13,3% 12,3% 
Офіційно не працює 15,3% 8,2% 
Як можемо бачити, істотних 

відмінностей за основними соціально-
демографічними показниками між жінками 
та чоловіками – кандидатками й 
кандидатами на виборах у міську раду 
обласного центру – не спостерігається. 
Більшість із них належать до періоду 
ранньої дорослості, народилися і 
проживають у місті, мають вищу освіту, 
належать до певної політичної партії та 
працюють у соціономічній сфері. Єдина 
очевидна відмінність полягає у тому, що 
серед кандидаток приблизно удвічі більше 
осіб без офіційного працевлаштування. 

Можна зробити висновок, що «похід у 
політику» – одна з можливих сфер 
додаткової або компенсувальної 
самореалізації для окремих жінок молодого 
віку, котрі з певних причин не мають 
доступу до професійного кар’єрного 
зростання. 

Тепер розглянемо основні соціально-
демографічні показники тих жінок, котрі 
перемогли на місцевих виборах. Зазначимо, 
насамперед, що із 42 офіційно затверджених 
депутатів і депутаток зазначеної ради – 
жінок менше третини (13 осіб – 31,0%). 
Відповідні дані наведені у табл. 2: 
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Таблиця 2 
Порівняльна таблиця соціально-демографічних показників кандидаток і 

переможниць на виборах у Тернопільську міську раду 
Показник Кандидатки Переможниці 

І. Вік: 
Рання дорослість (20-40 р.) 

 
60,2% 

 
69,2% 

Середня дорослість (40-60 р.) 38,8% 23,1% 
Пізня дорослість (від 60 р.) 1,0% 7,7% 
ІІ. Регіон народження: 
Місто 

 
61,2% 

 
53,8% 

Село/селище 38,8% 46,2% 
ІІІ. Регіон проживання: 
Місто 

 
90,8% 

 
92,3% 

Село/селище 9,2% 7,7% 
IV. Освіта: 
Вища 

 
93,9% 

 
92,3% 

Неповна вища 2,0% 7,7% 
Середня 4,1% 0% 
V. Партійність: 
Є 

 
68,4% 

 
92,3% 

Відсутня 31,6% 7,7% 
VI. Професійна зайнятість: 
«Людина – людина» 

 
71,4% 

 
84,6% 

Інші сфери 13,3% 7,7% 
Офіційно не працює 15,3% 7,7% 
Констатуємо, таким чином, що 

найбільш істотний шанс перемогти на 
виборах у міську раду обласного центру 
мають жінки – представниці ранньої 
дорослості, найменший – пізньої дорослості, 
хоча відносна частка останніх зростає у 
декілька разів порівняно з кандидатками. 
Інакше кажучи, виборці, мабуть, міркують 
за принципом «або молода та активна, або 
дуже досвідчена». З’ясовано, що жінки-
переможниці частіше народжуються в місті. 
Також спостерігається цікавий факт: хоча 
окремі жінки із середньою освітою і робили 
спробу балотуватися, проте жодна з них не 
пройшла до складу діючої міськради. Також 
приблизно удвічі менше серед депутаток, 
порівняно з кандидатками, тих, котрі 
працюють у несоціономічних сферах 
зайнятості. У зв’язку з цим можемо 

стверджувати, що пов’язані з вищою 
освітою у сфері «Людина – людина» soft 
skills підіймають шанси офіційного 
політичного лідерства жінки. 

Щодо кандидатів та кандидаток у 
депутати й депутатки Уманської районної 
ради, то дані для подальшого аналізу були 
обрані зі списків за політичними партіями 
«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»», 
«Європейська солідарність», «За майбутнє», 
«Слуга народу», «Опозиційна платформа – 
за життя», «Сила і Честь», «Всеукраїнське 
об’єднання «Черкащина».  

Таким чином, другу субвибірку склали 
288 осіб: 126 кандидатки (44,3%) та 162 
кандидатів (55,7%). Наводимо відповідні 
дані для жінок і чоловіків – кандидаток і 
кандидатів (табл. 3): 
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Таблиця 3 
Порівняльна таблиця соціально-демографічних показників кандидатів/кандидаток 

на виборах в Уманську районну раду 
Показник Жінки Чоловіки 

І. Вік: 
Рання дорослість (20-40 р.) 

 
32,0% 

 
47,0% 

Середня дорослість (40-60 р.) 59,8% 50,5% 
Пізня дорослість (від 60 р.) 8,2% 2,5% 
ІІ. Регіон народження: 
Місто 

 
44,0% 

 
55,3% 

Село/селище 56,0% 44,7% 
ІІІ. Регіон проживання: 
Місто 

 
55,5% 

 
56,4% 

Село/селище 44,5% 43,6% 
IV. Освіта: 
Вища 

 
91,0% 

 
90% 

Неповна вища  1,3% 
Середня 9,0% 8,7% 
V. Партійність: 
Є 

 
32,8% 

 
11,2% 

Відсутня 67,2% 88,8% 
VI. Професійна зайнятість: 
«Людина – людина» 

 
51% 

 
53% 

Інші сфери 38% 31,4% 
Офіційно не працює 11% 15,6% 
На відміну від соціального середовища 

обласного центру, у районному середовищі 
ми можемо спостерігати більш очевидні 
соціально-демографічні відмінності між 
кандидатками й кандидатами у депутатками 
та депутатами райради. Так, перші більшою 
мірою репрезентують період середньої 
дорослості, тоді як серед чоловіків, котрі 
балотувалися, більше представників ранньої 
дорослості. У зв’язку з цим можемо 
стверджувати, що в умовах району жіноче 
лідерство, порівняно з чоловічим, більшою 
мірою асоціюється із середньою дорослістю. 
Майже однакова кількість кандидаток і 
кандидатів з вищою освітою. Щодо 
професійної зайнятості, то у соціонімічних 
сферах діяльності майже однакова кількість 

жінок і чоловіків балотувалась на вибори. 
Цікаво, що 15, 6% безробітних чоловіків 
порівняно з 11% жінками балотувались на 
вибори. Також серед кандидаток, порівняно 
з кандидатами, майже втричі більше 
партійних (відповідно 32,8% : 11,2% ). 
Таким чином, районне соціальне 
середовище більшою мірою стимулює 
жінок до самореалізації через політичне 
лідерство на рівні районної влади. 

Проаналізуємо основні соціально-
демографічні показники переможниць 
місцевих виборчих перегонів в Уманську 
районну раду (табл. 4). Зокрема, із 42 
офіційно затверджених депутатів і 
депутаток – жінок лише трохи більше 
третини (15 осіб – 35,7%). 
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Таблиця 4 
Порівняльна таблиця соціально-демографічних показників кандидаток і 

переможниць в Уманську районну раду 
Показник Кандидатки Переможниці 

І. Вік: 
Рання дорослість (20-40р.) 

 
32% 

 
6,7% 

Середня дорослість(40-60р.) 59,8% 93,3% 
Пізня дорослість (від 60 р.) 8,2%  
ІІ. Регіон народження: 
Місто 

 
44,0% 

 
33% 

Село/селище 56,0% 67% 
ІІІ. Регіон проживання: 
Місто 

 
55,5% 

 
60% 

Село/селище 44,5% 40% 
IV. Освіта: 
Вища 

 
91% 

 
93,3% 

Неповна вища   
Середня 9% 6,7% 
V. Партійність: 
Є 

 
32,8% 

 
20% 

Відсутня 67,2% 80% 
VI. Професійна зайнятість: 
«Людина – людина» 

 
51% 

 
73% 

Інші сфери 38% 27% 
Офіційно не працює 11%  
Отже, у середовищі району, порівняно з 

кандидатками, переможниці виборчих 
перегонів у віковому аспекті є більш зрілими 
(40-60 років), частіше народжені у селі, але 
проживають у місті, часто безпартійні, 
працюють здебільшого у соціономічній сфері 
та більшість мають вищу освіту. 
Припускаємо, на основі таких даних, що 
виборці не бажають сприймати безробітну 
жінку офіційно в ролі політичної лідерки. 

Насамкінець констатуємо порівняно 
низьку представленість жінок у різних 
українських органах влади, на різних їх 
рівнях, попри усі офіційно задекларовані 
принципи та формальне дотримання 
гендерних квот. Причому, чим вищий 
рівень органу влади, а отже, і вищий рівень 
соціальних, матеріальних, політичних 
можливостей його членів та членкинь, тим 
менша кількість у ньому саме жінок. Так, 
наприклад, якщо у міських радах обласного 
та районного центрів – у середньому 33% 
депутаток, то у діючій Верховній Раді 
жінок усього лише 20%. 

Такий факт, вочевидь, має низку 
причин: як загальних (зокрема, ефекти 
«скляної стелі» та «липкої підлоги», тощо), 
так і специфічно-політичних (недоліки 
існуючого законодавства, маніпулятивні 
виборчі технології, зорієнтованість на 

самовідтворення переважно чоловічого за 
складом політикуму тощо).  

Власне відмінності соціально-
демографічних предикторів політичного 
лідирування жінок на місцевих виборах у 
контексті « місто/мале місто» пояснюємо 
тим, що в умовах відносно збереженої 
(порівняно з урбанізованими містами) 
традиційності проживання у регіоні 
більшою мірою спрацьовує відповідний 
менталітет нашої нації, пов’язаний, між 
іншим, з пошануванням жінки не лише як 
матері чи дружини («берегині роду»), а і як 
господині, здатної до ефективного 
управління навіть за більш чи менш 
тривалої відсутності чоловіка (війни, 
міграції на заробітки). 

Висновки. Отже, аналіз офіційних 
даних за результатами місцевих виборів 
у 2020 році продемонстрував такі тенденції. 
Із 98 офіційно зареєстрованих кандидаток 
(43,9%) у Тернопільську міську раду в її 
складі натепер – менше третини депутаток 
(31,0%). В Уманській районній раді зі 126 
офіційно зареєстрованих кандидаток (44,3%) 
– у поточному складі більше третини жінок 
(35,7%). Серед кандидаток міської ради 
приблизно удвічі більше осіб без офіційного 
працевлаштування, що може свідчити про 
додаткову або компенсувальну 
самореалізацію жінок молодого віку, котрі з 
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певних причин не мають доступу до 
професійного кар’єрного зростання. У 
районній раді, переможниці виборчих 
перегонів, порівняно з кандидатками, у 
віковому аспекті є більш зрілими, частіше 
народжені у селі, але проживають у місті, 
безпартійні, працюють здебільшого у 
соціономічній сфері та мають вищу освіту. 

Підсумовуючи й узагальнюючи всі 
отримані дані, зазначаємо: якщо на виборах 
у міську раду обласного центру 
найбільший шанс перемоги мають жінки – 
представниці ранньої дорослості, 
зареєстровані в місті, партійні, то стати 
депутаткою районної ради істотно більший 
шанс мають жінки – представниці 
середньої дорослості, народжені у селі та 
безпартійні. Натомість вища освіта та 
робота у соціономічній сфері є спільними 
соціально-демографічними предикторами 
перемоги на місцевих виборах для 
західного та східного регіонів України.  

Можна дійти висновку, що активна 
реалізація жінками особистісного 
потенціалу в місцевому політичному 
просторі як альтернатива для українського 
суспільства, дозволяє вирішувати значущі 
проблеми сьогодення, а саме: проблему 
самоідентифікації жінки-політикині, її 
самопочуття у ролі лідерки; питання 
жіночої солідарності; конструктивного 
діалогу та співпраці між жінками та 
чоловіками у депутатському середовищі 
тощо. 

Перспективи подальших досліджень 
убачаємо в розширенні порівняльного 
аспекту проблеми жіночого політичного 
лідерства щодо формування принципів 
паритетної демократії на українських 
теренах, впровадження ґендерно чутливого 
підходу як дієвого механізму у реалізації 
державної політики щодо досягнення 
ґендерної рівності. 
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ 
ЖЕНСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА В УКРАИНЕ 

В статье рассматривается проблема гендерной дифференциации депутатского лидерства 
на региональном уровне в Украине. Охарактеризованы социально-демографические предикторы 
женского политического лидерства в зарубежных и отечественных исследованиях. Исследована 
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специфика проявлений психологических предикторов женского лидерства в условиях местных 
выборов «Украина-2020».  
Ключевые слова: женщина; политическое лидерство; социально-демографические и 
психологические предикторы; гендер; гендерное равенство; местные выборы. 
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SOCIO-DEMOGRAPHIC PREDICTORS  
OF WOMEN'S POLITICAL LEADERSHIP IN UKRAINE 

Abstract. Introduction The article deals with the problem of gender differentiation of the deputy 
leadership at the regional level in Ukraine. Socio-demographic predictors of women's political leadership in 
foreign and domestic research are characterized. The topicality of the study is due to the insufficient 
development of the relevant problem, the challenges of European integration, the objectives of state gender 
policy to ensure equal participation of women in all spheres of public life. 

Purpos. The purpose of the article is to analyze and compare the socio-demographic predictors of 
political leadership of women and men in the context of local elections in Ukraine. 

Methods. Research methods: 1) theoretical - analysis and synthesis, generalization and systematization 
of theoretical positions; 2) empirical - collection and systematization of quantitative data on the Central 
Electoral Commission web portal; 3) mathematical and statistical - calculation of arithmetic means and 
percentages. 

Originality. The scientific novelty of the study lies in the theoretical analysis of socio-psychological 
mechanisms of becoming a woman politician. Within the gender psychology of leadership from the standpoint 
of foreign and domestic research, the socio-demographic predictors of women's political leadership are 
characterized. 

The practical significance of the results of the empirical study is to identify the specifics of gender 
differentiation of parliamentary leadership at the local level depending on gender, age, region of residence, 
place of birth, field of employment and level of education. According to the main socio-demographic 
predictors, no significant differences were found between male and female candidates. It was found that the 
district social environment, in contrast to the city region, stimulates women to political activity and self-
realization in the public sphere.  

Conclusion. The comparative analysis showed more in common than different in the political activity of 
women - candidates and winners in local elections in the western and eastern regions of Ukraine. It was found 
that almost a third of women from officially registered candidates become deputies. Minor differences between 
the winners in the city and district councils concerned age, place of residence, and party affiliation. Higher 
education and work in the socionomic sphere are common socio-demographic predictors of victory in local 
elections. 

Prospects for further research. We see prospects for further research in expanding the comparative 
aspect of the problem of women's political leadership in the formation of the principles of parity democracy in 
Ukraine, the introduction of a gender-sensitive approach as an effective mechanism for implementing public 
policy to achieve gender equality. 

Keywords: woman; political leadership; socio-demographic and psychological predictors; gender; 
gender equality; local elections. 
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