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влади. 
Ефективність правового регулювання гендерних відносин залежить 

від ряду суб’єктивних і об’єктивних чинників. 
Об’єктивні чинники правового регулювання гендерних відносин 

включають соціально-політичне становище жінок і чоловіків, рівень їх 
представлення в органах державної влади і місцевого самоврядування, 
входження до політичної та професійної еліти, реальний вплив на 
політичні процеси, розподіл економічних ресурсів між представниками 
обох статей тощо. 

Суб’єктивні чинники визначають внутрішні характеристики 
правового регулювання гендерних відносин. Серед них можна виділити 
наступні: стан гендерних відносин та перспективи їх розвитку; мету 
регулювання; оптимальний варіант регулювання; форми закріплення 
гендерної рівності; своєчасність правотворчості; стан правової бази; 
правозастосовчу практику; правосвідомість та правову культуру громадян. 

Отже, реальне забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків залежить від ефективного правового регулювання гендерних 
відносин, яке, у свою чергу, обумовлене конкретними об’єктивними та 
суб’єктивними чинниками. 
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ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІД ЧАС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Усі люди планети регулярно роблять неправильні висновки, 
грунтуючись на неправильному аналізі фактів. Помилки можуть бути 
незначними – наприклад, купівля до сніданку протермінованих продуктів 
харчування, – але можуть бути і серйозними, наприклад інвестування 
мільйона гривень у збиткове підприємство. Іноді помилку можна 
виправдати браком інформації або освіти, але частіше за все вони 
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пояснюються специфікою роботи нашого розуму: він часто збиває нас з 
думки, підштовхуючи до помилкових висновків або невірного розуміння 
подій, в силу чого і аналіз цих подій виявляється невірним. Трапляється, 
що помилка обходиться нам дуже дорого, навіть вартує життя. 

Але ми зовсім не зобов’язані спокійно приймати сформований 
порядок речей. Коли ми дізнаємось про пастки і перешкоди, які 
розставляє нам наш розум і які не дають нам провести якісний аналіз, і 
коли ми оволодіваємо прийомами й інструментами їх подолання, ми 
отримуємо шанс на перемогу. Ці перемоги можуть здаватися 
найважливішим фактором для прийняття серйозного рішення, від якого 
залежить наше особисте щастя, професійний успіх, навіть саме життя. 

Слово «аналіз» означає розподіл на окремі елементи, внаслідок чого 
комплексні багатофакторні завдання розпадаються на прості складові. У 
науковій літературі знаходиться багато матеріалу, який детально описує 
подібну дефініцію. Найбільш вдало висловив свою думку ще в 1901 році 
англійський філософ Бертран Расселл у своїй класичній праці «Принципи 
математики»: у сфері інтерпретації мови філософських теорій рішення – 
це аналітичний метод, який передбачає дроблення тексту до поки теорія 
не виявиться або як набір осмислених тверджень, або як повна 
нісенітниця. Расселл вважав, що при такому підході більшість 
філософських «проблем» взагалі перестають існувати. Його визначення 
змінили традиційні англійські підходи до філософії: «аналітичний підхід» 
став єдиним потужним методом [1, с. 10]. 

Аналіз означає відділення один від одного елементів проблеми 
якимось способом. Приклад такого аналізу – правило запису чисел, яке всі 
школярі вивчають в початковій школі, коли вивчали поділ. І до 
теперішнього часу багато з нас при необхідності розділити подумки одне 
число на інше уявляють собі саме цю форму запису. Інший знайомий нам 
спосіб аналізу – податкова декларація, за допомогою якої вдається 
перетворити складну процедуру розрахунку податків в набір хоч і 
складних, але зрозумілих кроків. Загалом, ми досить часто 
використовуємо подібні інструменти, прийоми та способи (методи) у 
повсякденному житті. 

Наші стандартні підходи до аналізу проблем підходять для вирішення 
більшості життєвих ситуацій. Але інколи, коли проблема виявляється 
серйозною і складною, ці звичні підходи навряд чи дадуть хороший 
результат. Усім хочеться приймати зважені, ефективні рішення і в 
професійному, і в особистому житті, але це виявляється нелегко, коли ми 
стикаємося з комплексними і багатофакторним проблемами. В умовах 
стрімкого ритму життя у нас часто немає ні часу, ні терпіння на спокійний 
пошук оптимального рішення. Необхідність швидкого рішення проблеми 
змушує нас приймати будь-яке рішення, що дає хоча б тимчасове 
полегшення, заспокоєння. Перебуваючи під таким тиском, складно 
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вирішити, а вже тим більше до кінця зрозуміти проблему. Тому ми 
внутрішньо погоджуємося на часткове вирішення, яке можемо хоч якось 
обґрунтувати, і вважаємо, що це найкраще, що ми здатні зробити в 
обставинах, що склалися [2]. 

Необхідно погодитись з тим, що наш розум просто не здатний 
переварити всю інформацію і впоратися з усіма інформаційними 
надходженнями, що становлять проблему. Тому ми починаємо 
спрощувати, перескакувати з одного завдання на інше, затримуючи увагу 
лише ненадовго і тільки на тих елементах, які самі в змозі зрозуміти і 
описати і для яких можемо оцінити цінність і вірогідність. Після цього ми, 
цілком задоволені собою, відмовляємось від усіх інших елементів 
проблеми, розібратися з якими не вдалося і оцінити ймовірність і цінність 
яких ми не в змозі. 

Щоб успішно вирішувати проблеми – і ті, що стосуються індивідів, і 
ті, що зачіпають цілі держави, – потрібно навчитися помічати і припиняти 
неконструктивну поведінку розуму і обов’язково аналізувати все 
різноманіття альтернативних рішень. Важливо подолати природне 
прагнення розуму уникнути аналізу варіантів. Нездатність провести 
повноцінну оцінку і порівняння альтернатив – найпоширеніша причина, за 
якої аналіз виявляється невірним або неповним. 

Потрібно уникати поспішних висновків і мислити ширше, а це одна з 
найскладніших для людини задач. Тому будь-які прийоми, які 
допомагають зберегти сприйнятливість, є надзвичайно доречними. Немає 
нічого дивного в тому, що всі описані в посібнику прийоми та способи 
(методи) будуть давати саме такий ефект: змушувати розглядати всі 
варіанти і не поспішати з висновками. Необхідно наголосити, що 
тактичний кримінальний аналіз і є найшвидший і надійний шлях до 
вміння знаходити і оцінювати всі гідні для розгляду альтернативи. 

Бертран Расселл говорив, що організоване відділення елементів 
проблеми один від одного дозволяє оцінити, чи мають ці елементи сенс. 
Але що ще дає нам аналіз? Аналіз дає нам все, без чого не обійтися в ході 
ефективної роботи з проблемою і власне прийняттям рішення [3]. 

По-перше, аналіз допомагає зрозуміти сутність комплексних проблем. 
Більшість проблем і завдань, навіть ті, які здаються нам відносно 
простими, насправді занадто складні і включають занадто багато 
компонентів, щоб аналізувати їх взагалі без допомоги якого б то не було 
аналізу. 

По-друге, аналіз дозволяє порівнювати елементи між собою. Так ми 
з’ясовуємо, які чинники і взаємозв’язки критично важливі і для аналізу, і 
для тих, хто буде використовувати його результати. 

По-третє, завдяки аналізу ми можемо фокусуватися. Взагалі розум і 
так схильний фокусуватися на чому-небудь. Він так влаштований – і буде 
робити це в будь-якому випадку. Тому краще нам бути з ним у змові, ніж 
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проти нього, і таким чином контролювати його діяльність. В іншому 
випадку він сам вирішить, на чому і коли фокусуватися, і з великою 
ймовірністю направить нас по хибному шляху. 

По-четверте, аналіз допомагає зосередитися на кожному з елементів 
по черзі, що в порівнянні з хаотичним інстинктивним підходом, який 
передбачає роботу відразу з усіма елементами, є більш системним, 
ретельним, продуктивним методом. 

По-п’яте, здійснюючи аналіз в рамках раціональної системної моделі, 
ми за допомогою аналітичних прийомів беремо під контроль підсвідому 
частину розуму, долаємо особливості мислення, що ведуть до помилок в 
аналізі. 

Чому так важливо візуалізувати і розглянути всі елементи? Коли 
мозок бачить слова, цифри або опис проблеми, він глибше втягується в 
аналіз, і трапляється справжнє осяяння. Дійсно, якщо всі елементи 
проблеми перебувають у полі зору, ми виявляємо взаємозв’язки, яких 
точно не помітили б, якби просто думали про проблему. «Краще один раз 
побачити, ніж сто разів почути» – необхідно підключати візуальні 
здібності мозку! 

Аналіз дозволяє підключати інтуїцію – здатність відчувати і розуміти 
– для пошуку альтернативних рішень, під контролем свідомості. По цій 
причині з’ясовується важливість методу візуалізації: свідомості простіше 
фокусуватися і контролювати хід аналізу. Нам важливо змусити інтуїцію 
вийти з тіні, де ми могли б розібратися з тим, що вона нам пропонує, і 
одночасно вберегти себе від різноманітних логічних помилок. 

Застосування методів аналізу допомагає в роботі аналітика. При цьому 
ефективність процесу вироблення рішення і аналізу проблеми залежить 
навіть не від того, як ми здійснюємо аналіз, а від якості розумового 
процесу, і для цього потрібно задіяти розум. Йому і допомагає аналітичне 
мислення: воно не замінює розумовий процес, а стимулює його, робить 
більш глибоким. При правильному і творчому застосуванні аналітичних 
прийомів можна серйозно посилити нашу здатність аналізувати, розуміти, 
вирішувати проблеми, приймати обгрунтовані рішення і бути впевненими 
в тому, що вони правильні. 
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