
УДК 8.11.161.1'42 
 

ВІДОБРАЖЕННЯ ЛІНГВОГЕНДЕРОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ  
В ЗАКОНОДАВЧИХ АКТАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ 

 
Андрухович Алла Анатоліївна, 

викл. 
Національна академія Служби безпеки України 

 
У статті пропонується лінгвогендерологічний аналіз деяких законодавчих актів Європейської 

спільноти. Авторка висвітлює окремі підходи до концепції гендерної компетенції для реалізації рівно-
прав'я чоловіків та жінок, торкається проблематики гендерних стереотипів. 
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Законодавчі акти Європейської спільноти мало досліджені з погляду як комуні-

кативних тактик, так і гендерного маркування. Лінгвогендерологічний аналіз де-
яких законодавчих актів європейської спільноти свідчить про недослідженість за-
значеної проблеми. З огляду на це актуальність статті полягає у визначенні ген-
дерних стереотипів, що сприятиме виробленню підходів до концепції гендерної 
компетенції для реалізації рівноправ'я чоловіків та жінок.  

Мета статті полягає в тому, щоб дослідити та охарактеризувати лінгвогендеро-
логічний аспект у законодавчих актах Європейської спільноти. 

Об'єктом статті є виявлення гендерних особливостей у контексті нормативних до-
кументів. Предмет дослідження – комунікативні тактики законодавчих актів Євро-
пейської спільноти. Наукова новизна дослідження полягає у виявленні специфіки ген-
дерного маркування законів та приписів, які орієнтовані на широке коло аудиторії. 

Виклад основного матеріалу. Поняття гендеру охоплює більше, аніж одну фазу 
в політиці формування статевих відносин. Відповідно до Амстердамської угоди, яку 
було укладено в 1999 році, гендерна політика стала обов'язковою складовою полі-
тичного життя Європейських країн, у тому числі й Німеччини. До того часу концеп-
ції рівноправ'я жінок були швидше сповненими суперечностей, а не послідовних дій. 
Не останнє місце у формуванні гендерної політики займає суспільний дискурс та ви-
никнення нового кваліфікаційного профілю гендерна компетенція. [Meuser 2005]. 
Що ж передбачає ця концепція? Політична мета та метод для реалізації рівноправ'я 
чоловіків та жінок, щоб обидві статі отримали змогу de facto брати участь у всіх сус-
пільних, політичних та економічних процесах. Це означає для країн, які приєдналися 
до Амстердамської угоди, вжити всіх можливих прийнятних заходів щодо ліквідації 
недооцінювання жінок чи чоловіків у галузях, де та чи інша стать не має рівних шан-
сів. Це вимагає диференційованого підходу до адекватних управлінських процесів, 
прийняття політичних рішень та соціальної адаптації [2]. Головні напрямки гендер-
ної політики передбачають у цьому контексті стратегічну тактику "(ре)організації, 
покращення, розвитку та оцінки політичних процесів… у всіх галузях діяльності, на 
всіх рівнях і на всіх ступенях всіх акторів, що беруть у ньому участь" [3].  

У ФРН, наприклад, обов'язок держави, сприяти рівноправ'ю жінок та чоловіків, 
чітко прописано в законодавстві: стаття 3 абзац 2 Основного закону. Федеральний 
уряд у своєму рішенні від 23 червня 1999 року визнав головним принципом своєї 
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діяльності рівні права чоловіків та жінок і висловився з посиланням на Амстердам-
ську угоду щодо підтримки гендерної політики [4]. Стаття 2 договору декларує за-
вдання спільноти, що передбачають створення спільного ринку, економічного та 
валютного союзу, а також згідно зі статтями 3 та 4 провадження спільної політики 
та заходів щодо рівноправ'я чоловіків і жінок. "Aufgabe der Gemeinschaft ist es, 
durch die Errichtung eines gemeinsamen Marktes und einer Wirtschafts – und Wäh-
rungsunion sowie durch die durchführung der in den Artikeln 3 und 3 a genannten ge-
meinsamen Politiken und Maßnahmen in der ganzen Gemeinschaft … die Gleichstellung 
von Männern und Frauen…" [5]. 

Для розроблення відповідного законодавства в ЄС було сформульовано план дій 
стосовно врівноваження прав жінок та чоловіків [6]. Запроваджена програма 2006-
2010 рр., висновки якої будуть відображені в спільному правовому приписі, торкається 
таких сфер: економічна незалежність жінок та чоловіків, сумісність професії та прива-
тного життя, усунення всіх форм насилля, пов'язаних зі статевим фактором, усунення 
гендерних стереотипів та сприяння рівноправ'ю у політичному житті. Зазначається, що 
невисокий рівень репрезентації жінок у громадському житті, політиці та на вищих ща-
блях адміністративних органів управління є дефіцитом демократії. Виважена партіці-
пація (участь) жінок та чоловіків може зробити значний внесок у розвиток продуктив-
ності та інновативності культури ринку праці. Інновація, якість і конкурентоспромож-
ність буде досягнуто лише з позначкою в 25 % жінок на керівних посадах у країнах-
членах Євросоюзу. Щодо гендерних стереотипів у сфері освіти та культури пропону-
ється змінити традиційні шляхи вибору майбутньої професії, де жінкам, зазвичай, від-
водилося місце в менш оплачуваних та популярних галузях. Отже, поламати, усунути 
стереотипи, тим самим зайняти вищі ступені підприємницької ієрархії. 

У процесі аналізу деяких законодавчих актів [4; 5; 6; 8] Євросоюзу було поміче-
но, що коефіцієнт частоти вживання гендерно маркованої лексики досить низький. 
Наприклад, "…die Gleichstellung von Frauen und Männern…" (рівноправ'я жінок та 
чоловіків), "…Unabhängigkeit für Frauen und Männer…" (незалежність для жінок та 
чоловіків), "…Gleichstellung der Geschlechter…" (рівноправ'я статей), "…30 % der 
Unternehmer/innen in der EU" (…30 % підприємців чоловіків/жінок у ЄС). Найчас-
тіше використовуються лексичні форми жінка/чоловік, стать, і, що є характерним 
для граматики німецької мови, як, до речі, й для української, формотворчий суфікс 
множини жіночого роду – innen. У Лісабонському договорі [8], який набув чинності 
01.12.2009 року, читаємо: "Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ohne Binnengrenzen" [8, ст. 2, п. 2] 
(Союз пропонує своїм громадянкам та громадянам простір свободи, безпеки та 
права без внутрішніх кордонів).  

Деякі джерела [3; 4; 5] досягають ефекту виділення важливої інформації шляхом 
тавтології, чітко розставлені акценти на ключових концептах як рівноправ'я, чоло-
вічість/жіночість, толерантність, демократія і т.д.  

Висновки. Комунікативні тактики законодавчих актів Європейської спільноти не 
мають чітко вираженого гендерного маркування, що зумовлено специфікою мовленнє-
вого жанру, законів та приписів, які орієнтовані на широке коло аудиторії, незалежно 
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від статі. Гендерна асиметрія долається завдяки наповненості концептів рівноправ'я, 
чоловічість/жіночість, толерантність, демократія. Комунікативно-прагматичний 
репертуар мови спрямований швидше на усунення гендерних стереотипів.  

 
В статье предлагается лингвогендерологический анализ некоторых законодательных актов Ев-

ропейского сообщества. Автор отображает некоторые подходы к концепции гендерной компетен-
ции для реализации равноправия мужчин и женщин, касается проблематики гендерных стереотипов. 
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The article offers the lyngvogenderology analysis of some legislative acts of Еuropean community. An 

author represents некоторіе подході to conception of gender jurisdiction for realization of equality of rights 
of men and women, touches problems of gender stereotypes. 

Keywords: gender, gender jurisdiction, gender stereotype.  
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