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Вступ. Одним із найхарактерніших явищ 
у Центральній та Східній Європі після 1989 року 
є фактична відсутність жінок на державних поса-
дах та в політичному житті. Проте є ще більш 
характерна для політичної думки особливість, 
а саме досить слабке представлення теми жіночої 
політичної участі та гендерної політики в теоріях 
трансформації. Це можна розглядати як рису домі-
нуючої в постсоціалістичній Центральній та Схід-
ній Європі теорії політичної трансформації, а саме 
теорії трансформації еліт [3]. Як зауважили Бірґіт 
Зауер та Єва Крайскі, прихильники цієї теорії або 
ігнорують питання жіночої політичної участі та ген-
дерної політики, або свідомо нехтують ними [1; 2]. 
Проте соціально-політичні реалії диктують власні 
уточнення до розуміння трансформаційної полі-
тики, які враховує інша теорія політичних транс-
формацій, а саме теорія активної громадянської 
участі [3]. Відповідно до неї обов’язково слід роз-
глядати питання гендеру та політичної участі жінок 
у політиці та врядуванні як політично важливий 
елемент, особливо з точки зору концепцій нової 
держави, державності та активної громадянської 

позиції, на противагу традиційному ліберальному 
поділу між приватною та державною сферами, що 
залишає більшість жінок-активістів поза сферою 
політичної діяльності та владних відносин [4].

У цьому контексті для розуміння ситуації, що 
склалася, та розрізнення понять участі у політиці 
та врядуванні дуже доречною є точка зору Марти 
Скорик. Завдання участі у політиці полягає в публіч-
ному представленні та захисті інтересів виборців. 
Завдання участі у врядуванні та управлінні поля-
гає в можливості впливати на процеси ухвалення 
рішень. Низьке представництво й незначна участь 
жінок у політичних процесах і процесах ухвалення 
рішень є серйозним викликом демократії, оскільки 
понад 50% громадян де-факто усунені від участі 
у державному управлінні. Відповідно, інтереси цих 
громадян, у цьому разі – жінок, не враховано під 
час ухвалення державних рішень [25].

Мета та завдання. Метою статті є аналіз особ-
ливостей жіночої участі у політиці та врядуванні 
в умовах політичних трансформацій країн Цен-
трально-Східної Європи на прикладі Республіки 
Молдова.
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та їхню нестачу у сфері публічної діяльності. На прикладі аналізу президентської 
кампанії 2020 року в Республіці Молдова з’ясовано основні стратегії взаємодії жінок-
політичних лідерів з електоратом та чинними політичними елітами, обґрунтовано 
переваги таких стратегій, що полягають у розвитку активної громадянської 
позиції електорату. Жінки-лідерки намагаються сформувати паралельну систему, 
де рівність є апріорі зрозумілою, звідки вони можуть впливати на інституційну 
політику. У результаті цього жінки-політичні лідерки в Центральній та Східній 
Європі розглядають громадянське суспільство як важливу, якщо не єдину сферу змін.
Це підтверджено актуальними політичними подіями в Республіці Молдова, де 
жінка-політична лідерка не лише впевнено увійшла у сферу публічної політики, 
посівши пост Президентки країни, але й ініціювала низку важливих політичних змін 
та процесів глобального значення. Саме в аналізі цих особливостей жіночої участі 
у політиці та врядуванні в умовах політичних трансформацій країн Центрально-
Східної Європи на прикладі Республіки Молдова полягають мета й завдання статті. 
Було застосовано такі методи дослідження, як метод аналізу особистості політика, 
порівняльний метод, метод прийняття рішень та контент-аналізу. На підставі 
виконаного аналізу можна стверджувати, що жіноча участь у політичному лідерстві 
та врядуванні є ключовим джерелом позитивних змін у постсоціалістичних країнах 
Центральної та Східної Європи. Результат президентських виборів у Республіці 
Молдова 2020 року став важливим кроком у напрямі трансформації державних еліт 
та розбудови громадянського суспільства.
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Методи дослідження. У статті було застосо-
вано такі методи дослідження, як метод аналізу 
особистості політика, порівняльний метод, метод 
прийняття рішень та контент-аналізу.

Результати. Вочевидь, низка проблем, що 
є актуальними для постсоціалістичних країн Цен-
тральної та Східної Європи (подолання бідності, 
бездоглядність дітей, проблеми охорони здоров’я 
та освіти), не вирішуються ефективно, бо нині 
перебувають на нижчому щаблі піраміди інтересів 
чоловіків-політиків.

Водночас найбільше жінок представлено на най-
нижчих політичних управлінських ланках. Робота 
в таких умовах є найбільш складною, оскільки 
вимагає безпосереднього контакту з виборцями, 
вирішення конкретних життєвих проблем зазвичай 
з мінімальними наявними для цього ресурсами. На 
жаль, активна участь жінок у нижчих ланках дер-
жавного управління та органів самоврядування не 
є причинно-наслідковим зв’язком та шляхом до 
участі у вищих органах влади й доступу до прий-
няття рішень на державному рівні.

Наслідки постсоціалістичних трансформа-
цій у країнах Центральної та Східної Європи для 
жіночої участі у політичному лідерстві та вряду-
ванні.

Спроба реконструювати традиційний лібераль-
ний поділ між приватною та державною сферами 
відбулась у країнах Центральної та Східної Європи 
після падіння соціалістичних режимів [5]. Цей про-
цес відбувся, незважаючи на те, що приватна 
сфера відіграла фундаментальну роль у попере-
дньому функціонуванні антисоціалістичних полі-
тичних рухів, більш того, стала на короткий період 
місцем для вільної від утисків політики [3]. Крім 
того, варто врахувати, що приватно-державний 
поділ вже не може функціонувати в традиційному 
розумінні, оскільки соціалізм здійснював модерні-
зацію без фемінізму та феміністичного руху [5]. Це 
підтвердження традиційного ліберального поділу 
між державною та приватною сферами вплинуло 
на відсутність яскраво вираженого представни-
цтва та участі жінок у новій моделі державної полі-
тики та політичного лідерства постсоціалістичних 
країн Центральної та Східної Європи [6].

У межах опозиційних рухів протягом соціаліс-
тичного періоду відбувся певний прогрес у дер-
жавно-приватних відносинах. Приватне на деякий 
час стало простором відносної свободи та інно-
ваційного дискурсу, тобто простором для ство-
рення нових політичних програм. Жінки, без сум-
ніву, брали участь у цих змінах [3]. Однак після 
«переломного моменту» 1989 року, який запо-
чаткував утворення нового публічного простору 
та ліберально-демократичних інститутів, приватні 
та напівпублічні сфери, які були справжнім дже-
релом «оксамитових» революцій, знову стали 
деполітизованими або навіть отримали певні 

обмеження (наприклад, церква в Польщі) [7]. 
У деяких екс-соціалістичних державах ці сфери 
також були джерелом перших жіночих політичних 
ініціатив (як це було щодо колишньої Югославії, 
Польщі та НДР) [6]. Після активації нової лібераль-
ної системи чоловіки отримали владу та ключові 
посади в політичній сфері (у нових легітимізова-
них інституціях), тоді як жінки переважно залиши-
лися в деполітизованій соціальній сфері та у сфері 
приватних ініціатив, так і не отримавши яскраво 
вираженого представництва в політичних інститу-
ціях та політичному лідерстві [2]. Приватна сфера 
активно трансформується, перетворюється, проте 
більше не є джерелом влади, навіть опозиційної, 
як це було під час соціалістичних режимів [1].

Потужні ініціативи, такі як вимоги щодо рівного 
політичного представництва чоловіків та жінок 
у політиці, зазвичай сприймалися лівими та пра-
вими лібералами при владі як нелегітимні ініціа-
тиви. Вони розглядалися як справи, що належать 
до минулого або можуть бути дуже небезпечними 
для майбутнього [2].

Так, у Польщі група депутатів від Селянської 
партії назвала пропозицію щодо рівного політич-
ного представництва чоловіків та жінок «антиде-
мократичною пропозицією» [8]. Щодо ідей жінок-
політичних лідерів у Чеському парламенті, які 
лобіювали гендерні квоти задля збільшення полі-
тичної участі жінок, їхні колеги (традиціоналісти) 
використовували такі вирази, як «егалітарний фун-
даменталізм», «нісенітниця» й навіть «расизм» 
[9]. Колишній прем’єр-міністр Республіки Чехія 
В. Клаус заявив у 1996 році, що запровадження 
механізмів просування, таких як квоти, щоб допо-
могти жінкам увійти в політику, може розглядатися 
навіть як «образа для жінок» [10].

Очевидно, що жінки, намагаючись включити 
певні питання, такі як представництво у політиці 
та врядуванні, до політичного порядку денного, 
були змушені застосовувати досить складну так-
тику. Певним чином вони все ще вимушені поводи-
тися як колишня соціалістична опозиція [6]. Жінки-
лідерки намагаються сформувати паралельну 
систему, де рівність є апріорі зрозумілою, звідки 
вони можуть впливати на інституційну політику. 
У результаті цього жінки-політичні лідерки в Цен-
тральній та Східній Європі розглядають громадян-
ське суспільство як важливу, якщо не єдину сферу 
змін [11].

Цікаво на цьому тлі виглядають актуальні полі-
тичні події в Республіці Молдові, де жінка – полі-
тичний лідер не лише впевнено увійшла у сферу 
публічної політики, посівши пост Президентки 
країни, але й ініціювала низку важливих політич-
них змін та процесів глобального значення.

Вибори Президентки Республіки Молдова – 
2020: кульмінація боротьби за жіноче політичне 
лідерство.
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16 листопада 2020 року основні портали новин 
Європи та Північної Америки оголосили про рішучу 
перемогу на президентських виборах у Респу-
бліці Молдова «прозахідного» кандидата в прези-
денти – колишньої прем’єр-міністерки Майї Санду 
над чинним «проросійським» президентом Ігорем 
Додоном [12; 13]. Російські ЗМІ зробили іншу заяву: 
«Росія втрачає Молдову» [14; 15]. Безумовно, це 
є сигналом про підтримку молдавськими вибор-
цями політики європейської інтеграції, зокрема 
більш тісних економічних та політичних відно-
син з Європейським Союзом [12]. Однак нещо-
давня виборча кампанія та її результати в Респу-
бліці Молдова відображають реальність набагато 
складнішу. У молдавському суспільстві є загальні 
розчарування через те, що політики з обох табо-
рів, які належать до постсоціалістичної чоловічої 
державотворчої еліти, за останні два десятиліття 
не дотримали передвиборчих обіцянок вирішити 
ключові проблеми Республіки Молдови, такі як 
бідність, корупція, відсутність можливостей, від-
тік населення через еміграцію та недосконалу 
правову систему згідно з Індексом трансформації 
фонду Бертельсмана (Bertelsmann Transformation 
Index) за 2020 рік [17] та висновками головного 
дипломата ЄС Жозепа Борреля [22].

Президентські вибори 2020 року в Молдові від-
булися на тлі нещодавнього жорсткого політичного 
конфлікту щодо усунення від влади Володимира 
Плахотнюка, олігарха, який контролював уряд 
країни протягом попередніх чотирьох-п’яти років 
[17]. Лідер PAS М. Санду стала прем’єр-міністром 
та почала діяти в манері, характерній для жінок-
політичних лідерів постсоціалістичних країн Цен-
тральної та Східної Європи, зокрема приймати 
рішення всупереч позиції постсоціалістичних 
політичних еліт, переслідуючи мету виконати обі-
цянки, надані електорату, а не вибудувати дружні 
зв’язки з правлячими колами. Наполегливі вимоги 
М. Санду до судової реформи (виконати реко-
мендації Європейського Союзу, зробити систему 
обрання суддів прозорою та контрольованою гро-
мадянським суспільством, позбавити олігархів 
та політичні еліти впливу на суддів) [17; 19; 21] 
відображали типові настрої виборців. Для політич-
них еліт країни вони були неприйнятними, як і полі-
тична стратегія жінки-лідерки, тому найкращим 
виходом із поточної ситуації замість вирішення 
нагальних проблем країни для них стало позбав-
лення М. Санду влади. Її замінив «технократич-
ний» уряд на чолі з колишнім міністром фінансів 
Іоном Кіку, давнім приятелем президента І. Додона 
(постсоціалістичні чоловічі політичні еліти часто 
пов’язані саме приватними відносинами). Тіньові 
домовленості та парламентські маневри зробили 
цей уряд недієвим та дискваліфікували його, 
залишивши країну без ефективного керівництва 
та чіткого напряму розвитку. Це є втіленням дер-

жавницької діяльності постсоціалістичних політич-
них еліт країн Центральної та Східної Європи, які 
орієнтуються виключно на власні інтереси. Згідно 
з наведеними фактами, ці еліти свідомо обмеж-
ують політичну участь жінок-лідерів, які орієнту-
ються на конструктивну взаємодію з електоратом, 
вирішення нагальних проблем держави та розви-
ток активної громадянської позиції. Жіноча участь 
у політиці урядування та стратегії політичної діяль-
ності жінок-лідерів є найбільш дієвим механізмом 
позитивних змін у постсоціалістичних країнах Цен-
тральної та Східної Європи. Закономірно, що вони 
викликають протидію з боку вже сформованих 
політичних еліт.

Виборчі виклики та перспективи.
Рішуча перемога обраної президентки М. Санду 

порадувала її прихильників. Зокрема, важливим 
є той факт, що додатково до своєї частки голосів 
у першому турі М. Санду також отримала макси-
мум (трохи більше 100 000) голосів від молдав-
ської діаспори із загальної кількості трохи більше 
150 000 голосів, поданих з-за кордону. Це підкрес-
лює ефективність вибраної нею стратегії об’єд-
нання громадянського суспільства у країні та поза 
її межами навколо спільного вирішення актуальних 
проблем. У другому турі громадян Республіки Мол-
дова, які проживають за межами країни, що прого-
лосували, було на 100 000 більше, ніж у першому 
турі. Загалом 243 000 з них підтримали М. Санду. 
Таким чином, її остаточний резерв перемоги ста-
новив 253 000 голосів, що є показником повної 
трансформації в контексті актуальної молдавської 
політики.

Проте зараз незрозуміло, чи зможе цей прорив 
перетворитися на реальні політичні, економічні 
та соціальні зміни в країні, адже Республіка Мол-
дова має потужну парламентську систему (вона 
досі знаходиться під впливом традиційних постсо-
ціалістичних політичних еліт) та відносно слабкий 
інститут президенства. Хоча Кабінет Президента 
має конституційні повноваження, будь-який глава 
держави не зможе здійснити значні зміни у внут-
рішній та зовнішній політиці, не маючи підтримки 
більшості в парламенті та уряді.

Майже через два роки після останніх парла-
ментських виборів та через 18 місяців після втечі 
В. Плахотнюка парламенту Республіки Молдова 
не вистачає збалансованої, стабільної більшості. 
Уряд досягнув кількох успіхів із такими головними 
міжнародними партнерами, як МВФ, але також 
отримав жорстку критику з боку інших, зокрема 
ЄС. Пандемія помітно вплинула на державні про-
цеси в країні, і це створило додаткове наванта-
ження на економіку та інститути управління, які 
не могли ефективно працювати й до цього часу. 
Довіра населення до політичних лідерів та установ 
Республіки Молдова продовжує залишатися над-
звичайно низькою.
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Крім позитивних вражень виборців щодо пере-
моги М. Санду, Республіці Молдова потрібні новий 
парламент та новий уряд, щоби мати справжню 
надію на зміни. Щоб це відбулося, потрібно про-
вести дострокові парламентські вибори. Прези-
дентці М. Санду потрібні баланс між основними 
політичними фракціями країни та їхня підтримка. 
Розмір електорату пані Санду дає підстави для 
оптимізму щодо того, що це може статися. Нині 
перемога М. Санду на виборах президента пови-
нна розглядатися лише як перший оптимістич-
ний крок на довгому шляху до фундаментальних 
реформ та створення активного громадянського 
суспільства в державі, а також трансформації 
політичних еліт шляхом розширення жіночої участі 
у політиці та зміни політичних стратегій.

Перші тижні після виборів свідчать про те, що 
сформовану раніше політичну систему не вдасться 
змінити легко. На початку грудня депутати-соціа-
лісти об’єдналися з проолігархічними фракціями 
в парламенті [19], щоби прийняти кілька супер-
ечливих законопроєктів, включаючи державний 
бюджет на 2021 рік, вжити заходів щодо російської 
мови та мовлення, а також ухвалити закон, що 
передає контроль над державною розвідкою від 
президента до парламенту [19]. Новообрана пре-
зидентка М. Санду продовжила діяти за власною 
стратегією вирішення важливих державних про-
блем спільно з активними представниками грома-
дянського суспільства та очолила велику демон-
страцію 6 грудня 2020 року, засудивши заходи 
парламенту та закликаючи до дострокових пар-
ламентських виборів [24]. Згадана вище стратегія 
«послуга за послугу», на яку розраховувала чоло-
віча політична еліта Республіки Молдова, не спра-
цювала з політичним лідером-жінкою, адже вона 
перш за все орієнтована на взаємодію з електо-
ратом та не бачить свого майбутнього окремо від 
нього. Конституційний Суд принаймні тимчасово 
заблокував передачу управління спецслужбою 
парламенту. Однак, очевидно, що І. Додон та його 
прихильники твердо вирішили обмежити повнова-
ження М. Санду.

Значною перевагою М. Санду як політичного 
лідера після виборів є той факт, що вона прово-
дила центристську, відносно неідеологізовану 
та негеополітизовану кампанію. Її центральною 
темою є вирішення актуальних державних про-
блем, яку можуть підтримати всі громадяни неза-
лежно від політичних орієнтацій. Цей прагматич-
ний центризм дав змогу М. Санду звернутися до 
виборців усіх політичних секторів та об’єднати 
їх навколо ідеї позитивної трансформації країни 
шляхом розвитку активного громадянського сус-
пільства, становлення активної політичної участі 
та зміни політичних еліт. Якщо така потужна під-
тримка електорату утримається та стане стабіль-
ною, найближчі парламентські вибори стануть 

вирішальними для політичного майбутнього Рес-
публіки Молдова, забезпечивши всі формальні 
підстави для подальших реформ і трансформацій.

Пріоритети зовнішньої політики М. Санду будуть 
зосереджені на двох безпосередніх сусідах Мол-
дови, а саме Україні й Румунії, та Європейському 
Союзі. Як повідомляє Прес-служба Президента 
Республіки Молдова [25], досягнуто домовленос-
тей про достроковий візит Президента Республіки 
Молдова до Києва та щодо візиту до Кишиніва 
Президента Румунії. Однак не йшлося про геопо-
літичну переорієнтацію, відмову від нейтрального 
статусу Молдови, закріпленого конституцією, або 
про приєднання до союзів, зокрема до НАТО. Пре-
зидентка М. Санду отримала гарантії підтримки 
від чиновників ЄС: вона може розраховувати на 
значну економічну допомогу від Брюсселя. Адміні-
страція Джо Байдена також висловила готовність 
підтримки США Республіки Молдова [18].

Проте найголовнішим у ситуації, що склалася, 
є той факт, що президентка Майя Санду продо-
вжує наголошувати на боротьбі з корупцією, судо-
вій реформі та економічному відновленні держави. 
Усе це є практичними, неідеологізованими пробле-
мами, навколо яких може бути побудована широка 
політична коаліція.

Висновки. Молдова тепер має можливість розі-
рвати внутрішньополітичні моделі та геополітичні 
конфлікти останніх двох десятиліть. Гучна пере-
мога М. Санду показує, що можна будувати нову 
коаліцію, мотивуючи виборців обіцянками вирі-
шення справді актуальних проблем, а не гонитвою 
за елітарністю вузьких кіл владної верхівки. Саме 
у цьому полягає втілення нової для постсоціаліс-
тичних країн Центральної та Східної Європи стра-
тегії ведення політичної діяльності. Це стратегія 
розвитку активної громадянської позиції, що видно 
з передвиборчої діяльності М. Санду та її електо-
рального охоплення. Громадянам незалежно від 
політичної орієнтації важливо мати змогу вплинути 
на встановлення демократичних норм та ціннос-
тей. Саме тому їм потрібен політичний лідер, який 
очолить їхній рух і використає можливості змінити 
ситуацію, незважаючи на внутрішні умовності все-
редині вже сформованих політичних еліт. Саме цю 
нішу ефективно зайняла Майя Санду, будучи полі-
тичною лідеркою, орієнтуючись на ключові запити 
електорату та не маючи нічого спільного у цін-
ностях з уже сформованими чоловічими політич-
ними елітами, типовими для Республіки Молдова 
як східноєвропейської постсоціалістичної країни. 
Саме тому президентка М. Санду й надалі покла-
дається на підтримку свого електорату, виходячи 
разом з ним на мітинг проти незаконних дій пред-
ставників інших владних інституцій, а не поспі-
шає укладати з ними таємні домовленості, такі 
типові для Східноєвропейських постсоціалістич-
них країн. Можна стверджувати, що жіноча участь  
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у політичному лідерстві та врядуванні є ключовим 
джерелом позитивних змін у постсоціалістичних 
країнах Центральної та Східної Європи. Резуль-
тат президентських виборів у Республіці Молдова 
2020 року став важливим кроком у правильному 
напрямі трансформації державних еліт та розбу-
дови громадянського суспільства. Можна сподіва-
тися на подальший успіх нового очільника країни 
та брати його діяльність як приклад для політиків 
інших країн регіону.
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The article analyzes the specifics and problematic aspects of women’s participation in politics 
and governance against the background of political transformations in Central and Eastern 
Europe, which is a very relevant research topic in modern political science. The key 
features of the influence of public-private distribution on the position of women in politics. 
The reasons for the predominance of active women leaders in the sphere of private activity 
and their lack in the sphere of public activity are determined. On the example of the analysis 
of the 2020 presidential campaign in the Republic of Moldova the main strategies of interaction 
of women – political leaders with the electorate and current political elites are clarified 
and substantiated the advantages of such strategies, which are to develop an active civic 
position of the electorate. Women leaders try to form a parallel system where equality is 
a priori understandable and where they can influence institutional policy. As a result, women 
political leaders in Central and Eastern Europe see civil society as an important, if not the only, 
area of change. This is confirmed by current political events in the Republic of Moldova.
The woman political leader not only confidently entered the sphere of public policy, taking 
the post of President of the country, but also initiated a number of important political changes 
and processes of global significance. It is in the analysis of these features of women’s participation 
in politics and governance in the context of political transformations in Central and Eastern Europe 
on the example of the Republic of Moldova are the purpose and objectives of the article. The 
following research methods were used: the method of analysis of the personality of the politician, 
the comparative method, the method of decision-making and content analysis. Based on 
the analysis, it can be argued that women’s participation in political leadership and governance is 
a key source of positive change in the post-socialist countries of Central and Eastern Europe. The 
outcome of the presidential elections in the Republic of Moldova in 2020 was an important step 
towards the transformation of state elites and the development of civil society.
Key words: political participation, political leadership, women’s political leadership 
participation, specifics of political participation, problems of women’s political leadership 
participation, active citizenship, presidential elections, post-socialist countries of Central 
and Eastern Europe.
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