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На думку автора це і є частковою прогалиною у правовому 

регулюванні гендерної рівності у нормах КПК України, а врегулювати 

це шляхом застосування загальних засад кримінального провадження 

неможливо. У такому випадку застосування за аналогією та 

запрошення захисника тієї ж статті в окремих випадках можна 

розглядати як порушення права на вільний вибір захисника. А тому, 

враховуючи викладене вище, КПК України потребує доповнень  

у частині того, що особі, яка підлягає освідуванню та обшуку перед 

проведенням цієї процесуальної дії має бути запропоновано захисника 

з безоплатної правової допомоги тієї ж статті, що й вона, а у випадку, 

коли особа вирішила залучити захисника за договором – то на розсуд 

такої особи.  

 

Література: 
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ҐЕНДЕРНИЙ ВИМІР МНОЖИННОЇ  

СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

 

Шевченко З. В. 

кандидатка філософських наук, доцентка, 

доцентка кафедри філософії та релігієзнавства 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

м. Черкаси, Україна 

 

Як ми зазначали у попередніх дослідженнях [1], [2], множинна 

ідентичність, застосована як модель для впорядкування складної 

соціальної ідентичності, створює можливості для пояснення, як людина 

може бути одночасно учасницею кількох соціальних ідентичностей – 

причому ці ідентичності не змішуються між собою, не заперечують 

одна іншу, а людина звертається до них у режимі переключення  

з однієї ідентичності на іншу. Це відбувається, так ніби людина за 

потреби міняє паспорт однієї країни на паспорт іншої, але зберігає при 

цьому громадянство обох країн. При цьому людина може 

користуватися мовами обох країн, звертатися до культурних традицій, 

інституцій обох країн тощо. Все це вимагає вищої культури соціальної 

комунікації, зокрема більш досконалого володіння соціальними 

компетентностями, пов’язаними з міжкультурною комунікацією. 
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Сучасна людина може підтримувати доволі складну версію мно- 

жинної соціальної ідентичності, однак при цьому можливі не лише 

зміни окремих елементів цієї ідентичності, їхнє додавання  

або скасування, але й цілком можливе збереження такого складного 

профілю соціальної ідентичності протягом усього життя людини  

[1, с. 131]. 

Ґендерна ідентичність є одним із складових елементів множинної 

ідентичності, яка визначає та формує значну частину поведінкових, 

психологічних, культурних та інших особливостей людини. 

Ґендерна ідентичність – це переживання та усвідомлення власної 

відповідності ґендерним ролям, тобто сукупностям суспільних норм  

і стереотипів поведінки, характерних для представників/-ниць певної 

статі (або таким, що приписуються представникам/-цям певної статі 

суспільно-історичною чи соціокультурною ситуацією). 

Потрібно розрізняти статеву ідентичність та ґендерну. Людина 

може володіти чітко визначеною статевою ідентичністю (приналеж- 

ністю до біологічної статі) та водночас мати труднощі із ґендерною 

ідентичністю, переживати невідповідність фемінному чи маскулінному 

ідеалам. Ґендерна ідентичність залежить здебільшого від соціокуль- 

турних чинників, а не від біологічної природи людини. Для зрілої 

особистості ґендер стає заміною статі [3, c. 134]. 

У структурі ґендерної ідентичності можна виділити три компо- 

ненти: 

– пізнавальний – усвідомлення приналежності до певної статі й опис 

себе за допомогою категорій мужності-жіночності. Це Я-образ чоловіка 

або жінки, усвідомлення ступеня типовості або нетиповості своїх 

якостей як представника/-ці певної ґендерної групи; 

– оціночний – припускає оцінку рис особистості та особливостей 

рольової поведінки шляхом співвіднесення їх з еталонними моделями 

маскулінності-фемінності; 

– поведінковий – саморепрезентація себе як представника/-ці 

ґендерної групи, а також подолання криз ідентичності шляхом вибору 

поведінки відповідно до особистісно значущих цілей і цінностей [4, с. 

64], [5]. 

Варто відмітити, що у сучасних ґендерних і феміністських 

дискурсах (за виключенням деяких радикальних напрямів, таких, 

наприклад, як транс-ексклюзивний радикальний фемінізм) ґендерна 

ідентичність не розглядається як бінарна даність. Означену позицію 

ілюструє явище трансґендерності – збірний термін, що 

використовується для опису людей з широким спектром ідентичностей 

(аґендер, біґендер, ґендер-флюїд тощо), чий ґендер відрізняється від 

статі, зазначеної при народженні [6, с. 3]. 
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Концепція гендера оформилася у 80-х роках ХХ ст. і слугує аналізу 

причин, що призводять до дискримінації як чоловіків, так і жінок.  

У перекладі з англійської (gender) “гендер” – стать, вид. Вперше цей 

термін вжито у 70-ті роки ХХ ст. для опису соціально визначених 

моделей поведінки чоловіків і жінок на відміну від біологічних  

[1, с. 34–35]. Гендерний аналіз, до якого вдалися спеціальні міжнародні 

Центри FACETS, ”ОХАМ” (Великобританія), “AWID (Жінка  

у розвитку” (США) дає підстави констатувати відсутність гендерного 

балансу в сучасному суспільстві. Тому з 90-х років ХХ ст. ООН  

та Європейський Союз започаткували концепцію гендерної рівності  

і захисту прав жінок до законодавчого запровадження у всесвітньому 

масштабі. Виходячи з наявності соціальної дискримінації жіноцтва,  

IV всесвітня конференція жінок у Пекіні та затверджена нею 
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