
слабші за чоловіків [4, с. 305]. Тому більшість жінок не витримує таких великих навантажень, 
та й сама така робота абсолютно непрестижна. Звичайно, такою роботою нехтують і можуть її 
легко покинути, а джерелом одержання засобів для існування стають злочинні дії.

Сьогодні особливого розповсюдження набули такі дестабілізаційні процеси, як 
незадоволення своїм теперішнім становищем, невпевненість у своєму майбутньому, відчуження 
від соціального середовища. І саме жінки є найбільш вразливими до таких станів. А це, в свою 
чергу, підштовхує їх до скоєння протиправних вчинків. Жінка складніше вписується в ринкові 
відносини. В сучасних умовах, коли країну захлеснуло безробіття, жінка опинилась найменш 
захищеною. Влаштуватись на роботу стає практично неможливо, а тому вона змушена шукати 
способи, щоб заробити, І тому не дивно, що жінка все частіше вдається до злочинних дій як 
єдиного способу виживання.

Пріоритет у причинному комплексі злочинності належить тим обставинам, які 
формуються в умовах соціального життя. Саме вони здійснюють найбільш значимий вплив на 
формування злочинної поведінки жінок [5, с. 674].

1. Експрвс-інформація про стан злочинності на території України за 12 місяців 1997 .року. К., Міністерство 
внутрішніх справ України. 1997. 2. Женщина о ножом (О состояний женской преступности в Украине) / /  Народна 
армія, 1993, 20 травня. 3. Криміногенна ситуація в Україні: оцінка, тенденції, проблеми. К., Міністерство 
внутрішніх справ України. 1997. 4. Криминология / /  Под ред. акад. В.Н, Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. М., 
1995. 5. Криминология / /  Под общ. ред. докт. юрид. наук, проф. А.И. Долговой. М., 1997. 6. Преступность в 
Украине / /  Бюллетень законодательства й юридической практики Украины. 1994. №2.

СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК НАУКОВІ ЗАПИСКИ 1 '99

УДК 301.085

ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛИНОК 

І.М . ї ї  етик

На р ізни х етапах розвит ку суспільства становище ж інки зм іню валося водночас із  зм іною  
людського співжиття. Сьогодні всім  гілкам  влади слід усвідомити, щ о історією та долею  на  ж інок 
покладено майбутнє держави. О днак сучасний стан політ ичної соціалізації ж інок в  У країні несе на собі 
відбиток складних життєвих ум ов і  праці. У  статті виділено основні фактори, щ о впливають я а  процес  
залучення донок до  участі в  суспільно-політ ичному житті. Інтеграція ж інок д о  владних структур має 
відбутись через їх  залучення до ж іночих організацій, передусім політ ичної спрямованості.

На разны х этапах развития общества полож ение ж енщ ины изменялось одновременно с 
изм енением  человеческого общежития. Сегодня всем  веткам власти необходимо осознать, что историей и  
судьбой на ж енщ ин возлож ено будущее страны. Однако современное полож ение полит ической 
социализации ж енщ ин в  Украине несет на себе отпечаток сложных ж изненных условий  и  труда. Б  
статье вы делены основны е факторы, влиящ ие на процесс привлечения ж енщ ин к  участию в  
общественно-политической ж изни. Интеграция ж енщин во  властные структуры долдона проводиться 
путем привлечения и х  в  ж енские организации, прежде всего политического направления.

Над проблемою ролі жінки в суспільстві і участі жінок у владних структурах 
працюють тисячі науковців. Діють міжнародні тендерні центри та комітети, які займаються 
проблемами жіноцтва. Роль і місце жінки в різних сферах суспільства визначає характер 
економічного, політичного, духовного та морально-етичного стану суспільства.

На різних етапах розвитку суспільства становище жінки змінювалося водночас із 
зміною людського співжиття. Був час, коли вона, займаючи провідне місце, була головою 
родини і керувала тодішнім суспільством. Однак за певних умов трипільської ери жінка 
втратила владу і своє значення, послабилась її роль у суспільстві.

Упродовж багатьох віків історії нашої країни жінки поряд з чоловіками завжди були 
учасниками суспільно-політичних процесів. З початку відродження України і формування 
правової держави, орієнтованої на пріоритет загальнолюдських цінностей, створюються 
необхідні передумови для повного розкриття людського потенціалу, відкриваються великі 
перспективи для українського жіноцтва. За останні роки жінки України одержали реальну 
можливість участі в громадських і політичних справах.

Численні дослідження показують, що суспільство глибше усвідомлює й ефективніше 
розв’язує проблеми, які перед ним стоять, тільки тоді, коли і політичні, і владні структури 
представлені як чоловіками, так і жінками. Наприкінці 80-х років спостерігався чималий 
сплеск політичної активності жінок, а вже в 90-х маємо її значний спад. Багато жінок взагалі 
індеферентно ставляться до політичної діяльності або негативно оцінюють її.
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Сучасний стан політичної соціалізіції жінок в Україні несе на собі відбиток складних 
життєвих умов і праці. Які ж фактори впливають на процес залучення жінок до участі в 
суспільно-політичному житті? Це:

соціально-економічні умови політичного життя;
рівень усвідомлення жінками суперечностей між теперішнім становищем і тим, яке 

вони повинні займати в суспільстві, що позначається на їх політичній свідомості і духовному 
зростанні, а також пояснює практику реалізації жіночим рухом проблем, які викликають 
занепокоєння жіночого загалу;

загострення основних соціальних суперечностей між правом жінок на рівність у 
суспільстві, на роботі, в сім’ї та його реалізацією. Жінки відчувають приниження найчастіше 
на вулиці з боку незнайомих (15%) та на роботі з боку керівництва (10%). Дискримінація 
жінок існує при просуванні по службі (37%) та при прийомі на роботу (36%) [2];

ігнорування інтересів жінок з боку держави і різних суспільно-політичних об’єднань. 
Політична культура в країні і масова свідомість "не сприймає" жінку в політиці, тим більше на 
вищих щаблях влади. Потенційні жінки-політики знаходяться мок двома вогнями: з одного 
боку, — бюрократична система, посилена чоловічим егоїзмом, з другого, — консервативна 
масова свідомість.

Дослідження вчених психологів показують, що в складних ситуаціях "слабка половина" 
діє звичайно в межах нормальної логіки здорового глузду, того самого, що диктує матері сам 
інстинкт життя. Враховуючи такі складові, як освітній і культурний рівень жінок (в Україні 
вищу або середню спеціальну освіту мають 43,1% працюючих жінок і тільки 34,5% працюючих 
чоловіків), їх місце та роль у суспільному виробництві, більш стійку, ніж у чоловіків, моральну 
орієнтацію, серйозну зацікавленість українок у виході з кризи, можна передбачити сплеск 
політичної активності жіноцтва.

Політична практика свідчить, що, по суті, можливі чотири основних варіанти участі 
жінки в політичному житті:

1) через діяльність суто жіночої політичної організації з її специфічними вимогами;
2) як продовжувачки справи харизматичного лідера чи його сподвижника — лідера 

підтримуючої партії, якщо харизматйчний лідер — надпартійна фігура (вождистський тип);
3) праця в політиці як чоловіка та разом з чоловіками (цей тип можна 

охарактеризувати як  ліберально-феміністський);
4) створення політичної партії чи руху (скандинавський варіант), яка своєю програмою 

орієнтується на виборчий електорат обох статей, враховуючи при цьому і  специфічні жіночі 
вимоги [2, с. 233].

У країнах Західної Європи та Америки в 80—90-х роках ланки стали активно 
включатись у роботу місцевих органів влади, вони частіше стають мерами, депутатами 
регіональних рад, членами парламенту, головами урядів великих західноєвропейських країн. 
Уряд Великобританії, наприклад, очолила М.Тетчер, парламент Італії — Л.Йотті, а уряд 
Норвегії — Г.Х.Брудтланд, яка при цьому вручила сім з вісімнадцяти міністерських портфелів 
жінкам, В останньому уряді Німечини три портфелі віддані жінкам: С.Лейтхазер — 
Шнарреберг — міністр юстиції, ІС.Нольте — міністр з питань сім’ї та молоді, жінок і 
пенсіонерів, А.Меркель — міністр з питань по захисту навколишнього середовища, природи та 
безпеки реакторів.

Для України найхарактерніші перший і третій варіанти участі жінки в політичному 
житті. Перший реалізується через діяльність жіночих організацій, які проявляють низький 
рівень політичної активності. Прикладом третього варіанту є діяльність Н.Вітренко 
(Український інститут соціальних досліджень і центр "Соціальний моніторинг" визнали її 
жінкою року-98) та ІО.Тимошенко. Вождистський тип лідерства взагалі мало придатний для 
європейського суспільства, вш більш розповсюджений у країнах третього світу. В Україні була 
спроба втілити його у жштя, мається на увазі Всенародний рух України (Л.Скорик), але ця 
спроба зазнала невдачі.

Найчастіше в нашій державі жінки беруть участь у роботі політичних партій. Проте не 
всі партії орієнтують їх до активної політичної діяльності. Вони розглядають жінку як об’єкт 
політики, а не як її суб’єкт. Аналіз їх програм засвідчує, що більшість партій стоїть на 
позиціях захисту жінок у суспільстві. Партіям слід орієнтувати свої прощами та діяльність на 
те, що жінка — це і суб’єкт політики і в цьому напрямку проводити роботу і в суспільстві, і 
серед жінок.

Залучення жінок до процесу державного керівництва ще не стало прикметою життя 
нашого Суспільства, тому інтеграція жінок до владних структур має відбуватись через їх 
залучення до жіночих організацій, передусім політичної спрямованості.
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УДК 947.1/.9

ДО ПИТАННЯ ПРО ПАРЛАМЕНТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ С. ВГГИК А 
НА ПОЧАТКУ XX ст.

О .І. Босак

Розглядається парламентська діяльність видатного українського соціал-демократа С. Вітика в  
1907—1914 рр., яка була спрямована на захист прав українського народі' в  Галичині.

Рассматривается парламентская деятельность известного украинского социал-демократа С. 
Вт ы ка в  1907—1914 гг., которая была направлена на зашиту прав украштского народа в  Галичине.

Масове змагання народів Австро-Угорщини за загальне виборче право увінчалось у 1907 
році успіхом: австрійський уряд прийняв закон про запровадження загального виборчого права 
при виборах до парламенту і скасування куріальної виборчої системи. Незважаючи на окремі 
обмеження, це означало, що народні маси отримали перемогу: не тільки розширювалося коло 
виборців, але й збільшувалось число місць (з 78 до 105) у парламенті, наданих Галичині.

Вибори до парламенту спричинили в Галичині гарячкову акцію. Всі політичні партії 
готувалися до завзятої боротьби за своїх кандидатів. Голосування проходило 14, 17 і 23 травня 
1907 року в складних умовах, при типових галицьких порушеннях виборчого права. За 
образним порівнянням польського політика, вибори в Галичині нагадували кориду. В 
результаті виборів у парламент соціал-демократи завоювали друге місце з 87 мандатами. По 
округах Східної Галичини від українських партій було обрано 27 депутатів. Депутатами від 
УСДП стали Я. Остапчук і С  Вітик. У парламенті всі українські депутати з Галичини і 
Буковини утворили спільний "русько-український" парламентський клуб, який незабаром, 
після відходу москвофілів, розпався. Соціал-демократи С. Вітик і Я. Остапчук увійшли в 
загальноавстрійський соціалістичний клуб [3, с. 4—5].

Яку ж мету ставили перед собою соціал-демократи, увійшовши до австрійського 
парламенту? У першу чергу — забезпечити повну рівність виборчого права, ліквідувати окремі 
постанови щодо робітників, надати право голосу жінкам і молоді з 20-річного віку, Багато 
завдань соціал-демократи ставили в соціальній і політичній сфері: припинення колотнечі 
народів, надання непрацездатним пенсії, охорона праці робітників і селян, аграрні реформи, 
забезпечення повної свободи друку, зібрань, зборів [1, 1907, № 29]. На конференції УСДП, яка 
відбулася 12—13 червня 1907 року у Львові, у своїх виступах про парламентську тактику 
С. Вітик і Я. Остапчук запевнили, що "входячи в соціал-демократичний клуб, ми будемо йти у 
всіх політично-економічно-суспільних справах, спільно і солідарно з усіма нашими 
німецькими, чеськими, польськими і італійськими товаришами". А в національних справах, 
підкреслили вони, "будемо заступати всі ті домагання, які змагають до культурного розвитку та 
національно-політичної емансипації українського пролетаріату" [1, 1907, № 25]. Пристрасно 
виступив депутат С. Вітик з трибуни австрійського парламенту, засуджуючи всі зловживання 
лід час виборів. "Коли парламент не осудить тих галицьких розбоїв, — проголосив він, — тоді 
народ буде сам собі суддею над панами з Кола Польського”. Але, якщо не можна буде інакше, 
наголошував він, то поговоримо собі з ними по-російськи, натякаючи на російську революцію 
[1, 1907, № 25],

Коли голова Кола Польського в парламенті Голомбінський виступив з протестом проти 
наступу пруських властей на права польського народу, то С. Вітик також приєднався до нього, 
але одночасно висловився проти гноблення українського народу з боку польської ншяхти в 
Галичині [2, с. 79]. Під тиском українських послів віденський уряд був змушений предметніше 
займатися українськими справами: галицькій адміністрації видали розпорядження про 
однакове трактування обох націй, робилися спроби щодо вирішення мовного питання у 
Львівському університеті, були усунені перепони при закладанні українських середніх шкіл і 
призначенні українських урядовців до центральних установ.

Українські соціал-демократичні посли парламенту засідали в соціал-демократичному 
загальноавстрійському клубі, але підтримували домагання українського народу разом з 
національно-демократичними і радикальними послами. За словами українського соціаліста 
М. Ганкевича, австрійський парламент, сформований на основі загального виборчого права,
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