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Український Жіночий Фонд у партнерстві з На-
ціональним демократичним інститутом між-
народних відносин (НДІ) здійснив ґендерний 
моніторинг позачергових виборів народних 
депутатів України, що відбулися 21 липня 2019 
року.

Метою моніторингу був комплексний ґендер-
ний аналіз виборчого процесу задля виявлення 
можливостей та перешкод для участі жінок у 
виборах та їхнього обрання до Верховної Ради 
(ВР) України. 

Моніторинг передбачав аналіз законодавства, 
статутів та передвиборчих програм політичних 
партій, складу центральних керівних органів та 
обласних організацій політичних партій, скла-
ду Центральної та окружних виборчих комісій, 
представленості жінок серед офіційних спо-
стерігачів від політичних партій та громадських 
організацій, уповноважених осіб політичних 
партій, кандидатів в мажоритарних виборчих 
округах та у виборчих списках політичних партій. 
Проаналізовано виборчі фонди кандидатів у 
одномандатних виборчих округах за даними 
фінансових звітів кандидатів. У межах моніто-
рингу відбулися також зустрічі з представника-
ми політичних партій і глибинні інтерв’ю з пред-
ставниками керівних органів політичних партій, 
кандидатками та потенційними кандидатками. 

Із метою аналізу ґендерного балансу в політич-

та в політиці є роль партій. Ґендерний моніто-
ринг стане основою для діалогу з політичними 
партіями щодо позитивних дій для досягнення 
ґендерної рівності.

Ґендерна рівність у політиці є очікуванням гро-
мадськості. За результатами загальнонаціо-
нального опитування, проведеного НДІ у грудні 
2019 р., 65% громадян прагнуть більш збалан-
сованого представництва жінок і чоловіків у 
політиці, а основною причиною, чому менше 
жінок потрапляє до органів влади, 67% опита-
них назвали те, що політичні партії більш схиль-
ні висувати чоловіків, аніж жінок1.

1 https://www.ndi.org/publications/ndi-poll-opportunities-and-
challenges-facing-ukraine-s-democratic-transition-december

них партіях на різних рівнях виборчого процесу 
відібрано десять політичних партій. Критеріями 
для відбору стали рейтинги партій, оприлюд-
нені за результатами загальнонаціональних 
опитувань, а також регіональні особливості 
електоральної підтримки. 

За результатами опитувань громадської дум-
ки, опублікованих Фондом «Демократичні 
ініціативи» спільно з соціологічною служ-
бою Центра Разумкова, Київським міжна-
родним інститутом соціології (КМІС) та Со-
ціологічною групою «Рейтинг» у червні 2019 
р., для ґендерного моніторингу обрано такі 
партії: «Батьківщина», «Голос», «Громадян-
ська позиція», «Європейська Солідарність», 
«Опозиційна платформа – За життя»,
«Радикальна партія Олега Ляшка», «Сила і 
Честь» і «Слуга народу». Для врахування регіо-
нальних особливостей електоральної підтрим-
ки були визначені три найбільші фракції партій 
в обласних радах та міських радах обласних 
центрів, а також партійна приналежність мерів 
обласних центрів. За результатами аналізу для 
ґендерного моніторингу обрано партії «Опози-
ційний блок» та «Об’єднання «Самопоміч».

Український Жіночий Фонд звертає особливу 
увагу на фактичні можливості для рівної участі 
жінок і чоловіків у виборах народних депутатів. 
Ключовою у досягненні більш збалансовано-
го представництва жінок у виборчому процесі 

ВСТУП
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1.1. Законодавство, що регулює вибор-
чий процес на виборах до Верховної Ради 
України

Основоположним нормативним актом, який 
визначає кількісний склад Верховної Ради 
України, її повноваження, конституційні виборчі 
права громадян та їх обмеження тощо, є Кон-
ституція України. Виборчу систему, порядок 
та умови обрання народних депутатів, виборчі 
правила і процедури, інші положення щодо ви-
борів визначають закони України.

Державним органом, до компетенції якого від-
повідно до законодавства належить організація 
підготовки і проведення виборів, реалізація та 
захист конституційних виборчих прав громадян 
України, є Центральна виборча комісія (ЦВК). 
Законом «Про Центральну виборчу комісію» 
визначено порядок її утворення, правовий ста-
тус, основні засади організації діяльності та 
повноваження. 

Позачергові вибори народних депутатів 2019 
року, як і чергові вибори у 2012 та позачергові 
у 2014 роках, відбувалися відповідно до Зако-
ну «Про вибори народних депутатів України», 
прийнятого 17 листопада 2011 року.

Порядок утворення політичних партій, основні 
вимоги до положень установчих документів, 
статуту, порядок фінансування та обмежен-
ня тощо врегульовані Законом «Про політичні 
партії в Україні». 

Рада складається із 450 народних депутатів, які 
обираються строком на п’ять років. Народним 
депутатом може стати громадянин України віком 
від 21 року, який має право голосу і проживає в 
Україні протягом останніх п’яти років.

Конституція України передбачає заборону дис-
кримінації і рівність конституційних прав та 
свобод для усіх громадян, незалежно від різних 
ознак: раси, кольору шкіри, походження, май-
нового стану, політичних та інших переконань 
тощо, а також за ознакою статі.

Згідно із Законом «Про вибори народних депу-
татів України», на позачергових парламентсь-
ких виборах у 2019 році 225 народних депутатів 
(половина конституційного складу Верховної 
Ради України) обиралися за пропорційною си-
стемою у загальнодержавному багатомандат-
ному виборчому окрузі за виборчими списками 
кандидатів у депутати від політичних партій. 
Водночас 225 депутатів мали обиратися за ма-
жоритарною системою відносної більшості в 
одномандатних виборчих округах, однак через 
неможливість проведення виборів на території 
окупованого Криму та непідконтрольних части-
нах Луганської та Донецької областей вибори 
відбулися лише у 199 одномандатних виборчих 
округах (у 26 одномандатних виборчих округах 
вибори не проводилися). 

Законом «Про політичні партії в Україні» вста-
новлено, що статут політичної партії повинен 

Законом України від 8 жовтня 2015 року № 731-
VIII «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо запобігання і протидії 
політичній корупції» внесені зміни до Закону 
«Про політичні партії в Україні» із другої поло-
вини 2016 року запроваджена практика держав-
ного фінансування парламентських політичних 
партій. Вказаним Законом також передбачене 
фінансове заохочення політичних партій, які 
забезпечили представництво у Верховній Раді 
кожної зі статей на рівні, що не перевищує двох 
третин від загальної кількості народних депу-
татів України, обраних від цієї політичної партії.

Крім вказаних вище законодавчих актів, окремі 
аспекти виборчого процесу регулюють інші за-
кони України, а також нормативно-правові акти, 
які ухвалюють уповноважені органи влади на 
виконання положень законодавства. 

Важливо зазначити, що 19 грудня 2019 року 
Верховна Рада України після розгляду заува-
жень Президента прийняла Виборчий кодекс, 
який набув чинності 1 січня 2020 року й пе-
редбачає значні зміни виборчої системи на 
парламентських та місцевих виборах, інші но-
вовведення, зокрема ґендерні квоти у списках 
політичних партій.

1.2. Основні положення законодавства, які 
регулювали позачергові вибори народних 
депутатів 2019 року

Конституцією України передбачено, що Верховна 
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ми розмір ґендерних квот у виборчому списку 
кандидатів у народні депутати України від партії 
у загальнодержавному окрузі, а також канди-
датів у депутати місцевих рад в багатомандат-
них виборчих округах має становити не менше 
30% від загальної кількості кандидатів.

Після проведення позачергових парламентсь-
ких виборів у 2014 році група народних депу-
татів 12.12.2014 року внесла до Верховної Ради 
України проєкт Закону «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України (щодо за-
безпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків у виборчому процесі)» (реєстраційний 
номер №1456 від 12.12.2014). Пропонований 
законопроєкт передбачав внесення зміни до За-
кону України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків» щодо зобов’я-
зання політичних партій і виборчих блоків під 
час висунення кандидатів у народні депутати та 
кандидатів до місцевих рад у багатомандатних 
виборчих округах забезпечувати представни-
цтво осіб однієї статі не більше 70% від загаль-
ної кількості висунутих ними кандидатів. 

Водночас вказаним законопроєктом пропонува-
лося внести доповнення до Закону «Про вибори 
народних депутатів України» та чинного на той 
час Закону «Про вибори депутатів Верховної 
Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад 
та сільських, селищних, міських голів» щодо за-
безпечення обов’язкової частки представників 
однієї статі у виборчих списках кандидатів у на-
родні депутати та кандидатів до місцевих рад, 
зокрема у перших за списком п’ятірках 

ставництво жінок і чоловіків у виборчих списках 
політичних партій на виборах до Верховної Ради 
вказано в ухваленому в 2005 році Законі Украї-
ни 2866-IV «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків». Статтею 15 під 
назвою «Забезпечення рівних прав та можли-
востей жінок і чоловіків у виборчому процесі» 
передбачено таке: «Рівні виборчі права та мож-
ливості жінок і чоловіків забезпечуються зако-
нодавством України. Політичні партії, виборчі 
блоки під час висунення кандидатів у народні 
депутати України в багатомандатному загаль-
нодержавному виборчому окрузі передбачають 
представництво жінок і чоловіків у відповідних 
виборчих списках. Контроль за цією вимогою 
здійснюють виборчі комісії». З того часу відбу-
вались спроби внести зміни до виборчого зако-
нодавства і конкретизувати ці вимоги. 

21.11.2013 року в Закон «Про політичні партії в 
Україні» вперше були внесені новели, за якими 
статут політичної партії повинен містити відо-
мості щодо розміру квот не менше 30 відсотків 
осіб однієї статі у виборчому списку кандидатів 
у народні депутати України від партії у загаль-
нодержавному окрузі. У 2015 році одночасно із 
прийняттям 14.07.2015 року Закону «Про міс-
цеві вибори» така ж вимога про наявність у ста-
туті політичної партії положення про ґендерну 
квоту не менше 30% осіб однієї статі у вибор-
чих списках була поширена і на місцеві вибо-
ри. Таким чином Закон «Про політичні партії 
в Україні» прямо зобов’язує політичні партії 
включити до своїх статутів норми, згідно з яки-

містити положення про дотримання квоти не 
менше 30 відсотків осіб однієї статі у виборчо-
му списку кандидатів у народні депутати Украї-
ни від партії у загальнодержавному виборчому 
окрузі. Однак у Законі «Про вибори народних 
депутатів України» відсутні вимоги щодо до-
тримання ґендерної квоти у виборчих списках 
і відповідальність за невиконання політичними 
партіями таких статутних положень не встанов-
лена. Водночас Закон не зобов’язує політичні 
партії враховувати ґендерні підходи при вису-
ванні кандидатів в одномандатних виборчих 
округах.

За підсумками виборів депутатами стають кан-
дидати зі списків політичних партій у порядку 
їх розташування відповідно до кількості, яку 
партія отримала за результатами розподілу де-
путатських мандатів, подолавши 5% прохідний 
виборчий бар’єр. В одномандатних виборчих 
округах переможцями виборів стають канди-
дати, які набрали більше голосів ніж інші кан-
дидати, незалежно від кількості виборців, що 
взяли участь у голосуванні.

1.3. Розвиток законодавства в напрямку за-
безпечення рівних можливостей для жінок і 
чоловіків 

Ініціативи щодо забезпечення рівних можливо-
стей для жінок і чоловіків бути обраними ста-
ють в Україні все більш помітними і поступово 
впливають на зміну правового регулювання у 
виборчому процесі. 

Вперше про необхідність забезпечити пред-
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визначався у розмірі двох сотих від мінімальної 
заробітної плати, встановленої на 1 січня року, 
що передує року виділення коштів з державно-
го бюджету, помноженого на загальну кількість 
виборців, які взяли участь у голосуванні в ба-
гатомандатному виборчому окрузі на останніх 
парламентських виборах. Водночас згадувани-
ми вже змінами до Закону «Про політичні партії 
в Україні» від 02.10.2019 року обсяг державного 
фінансування статутної діяльності політичних 
партій був зменшений до однієї сотої розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленого на 
1 січня року, що передує року виділення коштів 
з державного бюджету.

Згідно з ухваленим у 2015 році законодавством, 
розподіл 100 відсотків коштів щорічного обсягу 
державного фінансування статутної діяльності 
політичних партій здійснюється між політични-
ми партіями, які мають право на таке фінансу-
вання згідно із Законом, пропорційно до кіль-
кості дійсних голосів виборців, отриманих на 
підтримку їхніх списків кандидатів у народні 
депутати у загальнодержавному багатомандат-
ному окрузі.

Одночасно із запровадженням державного 
фінансування статутної діяльності політичних 
партій у 2015 р. Законом України від 8.10.2015 
року № 731-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо запобігання 
і протидії політичній корупції» запроваджена 
практика додаткового фінансування для пар-
ламентських політичних партій, які за резуль-
татами виборів забезпечили представництво 

України 8 жовтня 2015 року Закону №731-VIII 
«Про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо запобігання і протидії політич-
ній корупції». 

Вказаний Закон передбачав щорічне державне 
фінансування статутної діяльності політичних 
партій, не пов’язане з їхньою участю у виборах 
народних депутатів України, виборах Президен-
та України і місцевих виборах. Право на дер-
жавне фінансування отримували ті політичні 
партії, які на останніх чергових або позачерго-
вих виборах народних депутатів України отри-
мали не менше 2 відсотків голосів виборців, які 
проголосували за виборчі списки усіх партій. 
Водночас у прикінцевих положеннях Закону 
№731-VIII було визначено, що за результатами 
позачергових виборів народних депутатів Украї-
ни 2014 року державне фінансування запровад-
жувалося лише для тих політичних партій, які у 
єдиному загальнодержавному багатомандатно-
му виборчому окрузі отримали не менше п’яти 
відсотків дійсних голосів виборців, тобто лише 
для парламентських партій.

02.10.2019 року новообрана Верховна Рада 
України ухвалила зміни до Закону «Про 
політичні партії в Україні», якими встановила 
5% прохідний виборчий бар’єр для отримання 
державного фінансування статутної діяльності 
політичних партій.

Піс час запровадження державного фінансу-
вання статутної діяльності політичних партій у 
2015 році, щорічний обсяг такого фінансування 

кандидатів у депутати – не більше 60% осіб 
однієї статі, а у кожній наступній за списком 
десятці кандидатів у депутати, включених до 
списків партій або їх місцевих осередків, – не 
більше 70%. 

Крім цього, обидва Закони про вибори запропо-
нували доповнити положеннями, згідно з якими 
ЦВК та відповідні територіальні виборчі комісії 
на місцевих виборах наділялися повноважен-
нями не приймати документи від політичних 
партій або їхніх осередків, якщо у затверджених 
ними списках частка кандидатів однієї статі не 
відповідає вимогам Закону. Однак, попри зага-
лом позитивні висновки щодо пропонованого 
законопроєкту Комітету Верховної Ради Украї-
ни з питань прав людини та Головного науко-
во-експертного управління, він не знайшов під-
тримки у більшості народних депутатів і так і не 
був ухвалений.

1.4. Державне фінансування політичних 
партій

Спроби запровадити фінансування політичних 
партій з державного бюджету були у 2003 році, 
коли був ухвалений Закон України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України у 
зв’язку із запровадженням державного фінан-
сування політичних партій в Україні» № 1349-IV 
від 27.11.2003 р., однак на практиці він так і не 
був реалізований. 

Вперше реальне запровадження державного 
фінансування політичних партій розпочало-
ся на підставі ухваленого Верховною Радою 
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кожним кандидатом відповідної партії. 

Крім того, в ухваленій 11 липня 2019 року ре-
дакції Кодексу передбачалося, що під час вису-
вання кандидатів у народні депутати України, 
депутати Верховної Ради, Автономної Респу-
бліки Крим, обласної, міської ради великого 
міста політичні партії повинні забезпечити при-
сутність у кожній п’ятірці (місцях з першого 
по п’яте, з шостого по десяте тощо) кожного 
виборчого списку не менше двох кандидатів 
однієї статі. Однак, на думку Президента, закрі-
плений принцип ґендерної рівності на практиці 
може бути знівельований через відсутність у 
Кодексі механізму заміни кандидата у депутати 
кандидатом такої ж статі у разі скасування його 
реєстрації за зверненням партії, яка висунула 
такого кандидата.

Окремі зауваження Президента були пов’язані 
з відсутністю критеріїв визначення кількості 
депутатів у кожному багатомандатному окрузі 
на виборах до сільських, селищних та інших 
місцевих рад, а також щодо виборів міських 
голів великих міст. Інші зауваження стосу-
валися реалізації внутрішньо переміщеними 
особами свого виборчого права на загально-
національних та місцевих виборах, визначен-
ня строків проживання в Україні кандидатів на 
різних виборах, порядку формування окруж-
них та дільничних виборчих комісій на виборах 
Президента України, оскарження громадськими 
організаціями рішення ЦВК щодо дозволу мати 
офіційних спостерігачів, відшкодування за ра-
хунок Державного бюджету України здійснених 

партії, залишилася незмінною, але обсяг такого 
додаткового фінансування скоротився.

1.5. Виборчий кодекс

Обговорення потреби кодифікації законодав-
ства про вибори тривало в Україні досить довго. 
У жовтні 2015 року група народних депутатів 
внесла на розгляд Верховної Ради України 
проєкт Виборчого кодексу, прийняття якого за-
тягнулося більш як на 4 роки. 

11 липня 2019 року Верховна Рада України VІІІ 
скликання в умовах активного проведення по-
зачергових виборів народних депутатів ухвали-
ла Виборчий кодекс, який згідно з Конституцією 
України був направлений на підпис Президенту. 
13 вересня 2019 року Президент повернув 
Виборчий кодекс зі своїми пропозиціями до 
новообраного складу Парламенту ІХ скли кання 
для його повторного розгляду. Зауваження 
Пре зи дента до ухваленого Виборчого кодексу 
були викладені у 17 пунктах, хоча й зазначало-
ся, що наведений перелік є далеко не повним. 

Одне із основних зауважень стосувалося прий-
нятої для парламентських виборів, виборів до 
обласної та міської рад великих міст моделі про-
порційної виборчої системи з відкритими регіо-
нальними списками, зокрема те, що політична 
партія, яка набрала 5 і більше відсотків дійсних 
голосів виборців, гарантовано отримує 10 де-
путатських мандатів, які розподіляються в по-
рядку черговості відповідно до затвердженого 
партією загальнодержавного списку, а не за-
лежно від кількості голосів виборців, отриманих 

у Верховній Раді кожної зі статей на рівні, що 
не перевищує двох третин від загальної кіль-
кості народних депутатів України, обраних від 
цієї політичної партії. Згідно із Законом, сума 
в розмірі 10% щорічного обсягу державного 
фінансування статутної діяльності політичних 
партій розподіляється порівну між політичними 
партіями, які забезпечили ґендернозбалансова-
ний склад обраних народних депутатів України 
від таких політичних партій.

Ще однією новелою у сфері державного фінан-
сування політичних партій стало запровадження 
відшкодування за рахунок коштів державного 
бюджету витрат політичних партій, пов’язаних з 
фінансуванням їхньої передвиборчої агітації під 
час чергових та позачергових виборів народних 
депутатів України. Право на таке відшкодування 
отримали політичні партії, які на останніх чер-
гових або позачергових виборах народних де-
путатів України взяли участь у розподілі депу-
татських мандатів, однак таке нововведення не 
поширювалося на партії, які отримали перемо-
гу на позачергових виборах народних депутатів 
України 2014 року.

Загалом, незважаючи на зміни відсоткового 
бар’єру для політичних партій, що мали б отри-
мувати державне фінансування на здійснення 
статутної діяльності, та зменшення загального 
розміру коштів на такі витрати, запроваджена 
практика додаткового фінансування політичних 
партій, які забезпечили представництво у складі 
парламенту не більше двох третин народних де-
путатів кожної статі, обраних від цієї політичної 
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Встановленими Кодексом вимогами до змісту 
виборчого бюлетеня визначено, що у ньому, 
крім іншого, зазначаються визначений жереб-
куванням номер кожної партії, її повна назва, 
прізвища та ініціали кандидатів у депутати, 
внесених до виборчого списку під першими 
дев’ятьма номерами, а також порядкові номе-
ри, прізвища та ініціали усіх кандидатів у депу-
тати, внесених до відповідного регіонального 
виборчого списку партії. Крім підтримки партії, 
виборцю водночас надається право додатково 
проголосувати за одного із кандидатів у регіо-
нальному списку від обраної партії, вписавши 
його номер напроти відповідного тексту у ниж-
ній частині бюлетеня. Кандидати, яких підтри-
мали 25 і більше відсотків виборців від розміру 
виборчої квоти, розміщуються на початку регіо-
нального виборчого списку відповідної партії у 
порядку зменшення відсотків голосів виборців, 
які підтримали таких кандидатів. 

Розміщення у бюлетенях ініціалів кандидатів 
замість повних імен та по-батькові ускладнює 
для виборців ідентифікацію кандидатів, що осо-
бливо актуально в умовах конкуренції між кан-
дидатами. 

Особливостями фінансування виборів народних 
депутатів є те, що поряд з утворенням партією 
виборчого фонду для фінансування своєї ви-
борчої кампанії власні виборчі фонди також 
можуть утворювати і кандидати та кандидатки 
у народні депутати, внесені до виборчих списків 
партій. 

Важливим аспектом правового регулювання 
пар ла ментських виборів є встановлений 

Відповідно до Виборчого кодексу, політична 
партія може висунути у загальнодержавному 
списку з числа членів цієї партії або безпартій-
них осіб не більше ніж 450 кандидатів у депу-
тати, з яких формуються регіональні списки 
кандидатів у кожному виборчому регіоні. Ре-
гіональні списки формуються з не менше п’яти 
та не більше 17-ти кандидатів, які можуть бути 
внесені лише до одного регіонального списку. 
Черговість їх розташування й порядкові номери 
у загальнодержавному виборчому списку та у 
регіональних виборчих списках визначаються 
на з’їзді партії. Водночас Кодексом встановле-
на преференція для перших дев’яти номерів 
кандидатів у загальнодержавному виборчому 
списку, які не включаються до жодного регіо-
нального списку партії й гарантовано отриму-
ють мандати, якщо партія набрала 5 і більше 
відсотків голосів виборців.

У Виборчому кодексі є важливе нововведення 
щодо забезпечення ґендерного балансу при 
формуванні загальнодержавного та регіональ-
них виборчих списків кандидатів, які повинні 
містити у кожній п’ятірці (місцях з першого по 
п’яте, з шостого по десяте і так далі) кожного 
виборчого списку не менше двох кандидатів 
кожної статі – чоловіків або жінок.

Порушення партією таких вимог є підставою 
для відмови Центральною виборчою комісією 
у реєстрації всіх кандидатів у депутати, вису-
нутих партією. Таким чином, уперше до вибор-
чого законодавства уведена норма про відмову 
реєстрації виборчого списку партії, якщо партія 
не дотрималась ґендерної квоти.

політичними партіями витрат на фінансування 
своєї передвиборчої агітації, закупівлі товарів, 
робіт і послуг для підготовки і проведення ви-
борів, врахування рекомендацій міжнародних 
місій зі спостереження за виборами щодо за-
провадження помірних обмежень витрат у рам-
ках проведення кампаній тощо.

За результатами опрацювання пропозицій та 
зауважень Президента 19 грудня 2019 року 
Верховна Рада України повторно ухвалила 
Виборчий кодекс, який 27 грудня 2019 року був 
підписаний Президентом і 1 січня 2020 року на-
брав чинності.

Виборчий кодекс складається з чотирьох ча-
стин і регулює підготовку та проведення ви-
борів Президента України, народних депутатів 
України, депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, обласних, районних, сільсь-
ких, селищних, міських, районних у містах рад, 
сільських, селищних, міських голів, старост 
села, селища.

На парламентських виборах Виборчим кодек-
сом передбачена лише пропорційна вибор-
ча система за єдиними партійними списками 
кандидатів у депутати у загальнодержавному 
виборчому окрузі, з яких формуються 27 регіо-
нальних виборчих списків кандидатів у депу-
тати. Виборчі регіони згідно з Кодексом пере-
важним чином відповідають території областей, 
місто Київ поділяється на Київський лівобереж-
ний та Київський правобережний, а Дніпропе-
тровська область – на Дніпропетровський та 
Криворізький виборчі регіони.
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системою, забезпечити присутність у кожній 
п’ятірці (місцях з першого по п’яте, з шостого 
по десяте і так далі) кожного виборчого списку 
не менше двох кандидатів чоловіків або жінок.

Крім цього, організація партії під час форму-
вання списку кандидатів до відповідної сіль-
ської, селищної, міської у малих містах до 90 
тисяч виборців, районної у місті та районної 
ради повинна забезпечити представництво не 
менше 30% осіб однієї статі від загальної кіль-
кості кандидатів до відповідної ради.

На відміну від парламентських виборів, на яких 
передбачено, що Центральна виборча комісія 
відмовляє у реєстрації кандидатів у депутати 
в разі недотримання партією встановленої ґен-
дерної квоти, на місцевих виборах підставою 
для відмови у реєстрації кандидатів визначе-
но більш загальне формулювання, зокрема 
порушення організацією партії встановленого 
Кодексом порядку висування кандидатів. Таке 
ж формулювання містилося й у Законі «Про 
місцеві вибори» від 14 липня 2015 року№ 595-
VIII, однак незважаючи на передбачені ним ви-
моги щодо дотримання ґендерних квот, а також 
встановленої Законом «Про політичні партії 
в Україні» вимоги щодо наявності у статутах 
політичних партій положень про дотримання 
ґендерних квот при висуванні кандидатів, ви-
конання цих положень на практиці викликало 
правові суперечки та судові спори. Попри те, 
що на відміну від Закону «Про місцеві вибо-
ри», у Виборчому кодексі більш чітко виписа-
ний порядок висування кандидатів та містяться 

кількість яких залежить від кількісного складу 
відповідної ради й визначається шляхом його 
ділення на 10 з відхиленням отриманої кількості 
не більше ніж на два округи. 

Для участі у таких виборах відповідна організа-
ція політичної партії на своїх зборах чи конфе-
ренції висуває єдиний виборчий список канди-
датів у депутати та регіональні виборчі списки у 
кожному багатомандатному виборчому окрузі з 
числа членів партії або безпартійних осіб. Кіль-
кість кандидатів у депутати, які внесені до єди-
ного виборчого списку організації партії, не по-
винна перевищувати кількісний склад депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
обласної чи міської ради міста з кількістю ви-
борців 90 тисяч осіб і більше. Кожен внесений 
до єдиного виборчого списку кандидат у депу-
тати також має бути в одному з регіональних 
виборчих списків, кількість кандидатів у яких 
повинна становити не менше п’яти і не більше 
12 осіб. Черговість розташування кандидатів у 
єдиному виборчому списку та у регіональних 
виборчих списках визначається організацією 
партії під час висування кандидатів у депутати 
і може бути змінена лише за результатами ви-
борів, якщо кандидат на виборах набрав 25% і 
більше голосів виборців від розміру виборчої 
квоти.

На місцевих виборах, як і на парламентських, 
Виборчим кодексом встановлена вимога до 
організацій партій під час формування єдино-
го та регіональних виборчих списків для участі 
у виборах, які проводяться за пропорційною 

Виборчим кодексом розмір грошової застави 
для партій, який залишився на тому ж рівні, що 
й на попередніх виборах народних депутатів, і 
складає одну тисячу мінімальних заробітних 
плат. 

Значні зміни запроваджені Виборчим кодексом 
щодо правового регулювання місцевих виборів.

Визначений Кодексом кількісний склад місце-
вих рад залишився без змін порівняно з місце-
вими виборами 2015 року і залежить від кіль-
кості виборців, які проживають на відповідній 
території. 

Вибори депутатів сільських, селищних, район-
них у місті, міських рад малих міст з кількістю 
виборців до 90 тисяч осіб, а також депутатів 
районних рад проводяться за системою від-
носної більшості у багатомандатних виборчих 
округах, на які поділяється відповідна територія. 
У кожному з таких округів може бути обрано 
не менше двох і не більше чотирьох депутатів. 
Висування кандидатів здійснюється політични-
ми партіями або шляхом самовисування.

Вибори депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, обласних та міських рад ве-
ликих міст з кількістю виборців 90 тисяч осіб і 
більше проводять за подібною до парламентсь-
кої системою пропорційного представництва за 
відкритими виборчими списками кандидатів у 
депутати від регіональних організацій політич-
них партій. Для організації та проведення таких 
виборів територія відповідного міста чи області 
поділяється на багатомандатні виборчі округи, 
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за рахунок коштів, самостійно зібраних кан-
дидатами. Здатність потенційного кандидата 
оплатити передвиборчу кампанію була названа 
одним із важливих критеріїв відбору кандидатів 
керівництвом партії. 

Значне підвищення розміру виборчої застави 
матиме непропорційний вплив на можливості 
жінок і чоловіків брати участь і перемагати на 
місцевих виборах. Менший доступ до фінансо-
вих ресурсів зменшує конкурентоспроможність 
жінок під час виборчої кампанії.

Значне підвищення розміру грошової застави 
на місцевих виборах викликало чимало заува-
жень з боку експертів, профільних громадсь-
ких організацій, політичних партій та потенцій-
них учасників виборчих перегонів. У зв’язку з 
цим, група народних депутатів 17.01.2020 року 
внесла до парламенту проєкт Закону 2769 «Про 
внесення змін до статті 225 Виборчого кодек-
су України (щодо розміру грошової застави)», 
яким передбачено зменшити розмір грошової 
застави на виборах до обласних та міських рад 
у містах з кількістю виборців 90 тисяч осіб і 
більше, а також для кандидатів на посаду місь-
кого голови таких міст. У вказаному законопро-
екті запропоновано зменшити грошову заставу 
на таких виборах з 4-х розмірів мінімальної 
заробітної плати, встановленої на день початку 
виборчого процесу, на кожні 10 тисяч виборців, 
на чотири розміри мінімальної заробітної плати 
на кожні 90 тисяч виборців відповідного єдино-
го обласного чи міського виборчого округу. 

На попередніх місцевих виборах розмір грошо-
вої застави для кандидата на посаду міського 
голови, а також для виборчого списку канди-
датів у депутати Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, обласної, районної, міської, 
районної у місті ради, висунутого у багатоман-
датному виборчому окрузі, становив 4 розміри 
місячної мінімальної заробітної плати з розра-
хунку на кожні 100 тисяч виборців відповідного 
виборчого округу. Тож у порівнянні із Законом 
«Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 року 
№ 595-VIII, розмір грошової застави на місце-
вих виборах, встановлений Виборчим кодексом, 
зріс у більшості випадків у 10 і більше разів, що 
може бути суттєвою перешкодою у реалізації 
виборчого права для менш заможних канди-
датів та політичних партій.

Варто зауважити, що в Україні, лише за офіцій-
ними даними Держкомстату середня зарплата 
жінок на 24% менша, ніж зарплата чоловіків. За 
результатами даного моніторингу встановлено, 
що у середньому розмір виборчого фонду кан-
дидатки в народні депутати в одномандатних 
виборчих округах був на 20% меншим за розмір 
виборчого фонду кандидата, а серед самовису-
ванців різниця досягала 54%.

За інформацією, отриманою під час глибин-
них інтерв’ю та зустрічей з представниками 
політичних партій, кандидати в мажоритарних 
виборчих округах самостійно оплачували свою 
передвиборчу кампанію. Респонденти перед-
бачали, що фінансування кампанії на місцевих 
виборах так само буде відбуватися переважно 

вимоги щодо дотримання ґендерних квот, а 
територіальним виборчим комісіям надане 
право відмовляти у реєстрації всіх кандидатів, 
висунутих партією, у разі порушення встанов-
леного порядку висування кандидатів, різні 
формулювання щодо однакових по суті підстав 
для відмови у реєстрації списків кандидатів на 
місцевих і парламентських виборах потенційно 
можуть спровокувати різночитання юридичних 
норм та призводити до правових спорів.

Водночас зі значними змінами щодо право-
вого регулювання проведення місцевих ви-
борів, Виборчий кодекс передбачає новий під-
хід до визначення розміру грошової застави. 
Для організації партії, яка висунула виборчий 
список кандидатів у депутати Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, грошова застава 
становить 500 мінімальних розмірів заробітної 
плати, встановленої на день початку виборчо-
го процесу. Організація партії, яка висунула 
виборчий список кандидатів у депутати облас-
ної, міської ради міста з кількістю виборців 90 
тисяч осіб і більше, а також на посаду міського 
голови міста з кількістю виборців 90 тисяч осіб 
і більше, має внести грошову заставу з розра-
хунку чотири розміри мінімальної заробітної 
плати, встановленої на день початку виборчого 
процесу, на кожні 10 тисяч виборців відповід-
ного єдиного обласного чи міського виборчого 
округу для кожного виду виборів окремо. Такий 
же розмір грошової застави мають сплатити і 
кандидати-самовисуванці на посаду міського 
голови міста з кількістю виборців 90 тисяч осіб 
і більше.
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Головне науково-експертне управління нада-
ло загалом позитивний висновок щодо вказа-
ного законопроєкту і зазначило, що «…аналіз 
відповідних показників свідчить, що визначена 
у чинному законодавстві України сума грошової 
застави на згаданих місцевих виборах дійсно є 
значною. … Отже, очевидно, що передбачений 
чинним Виборчим Кодексом розмір грошової 
застави не співмірний з прибутками переваж-
ної частини населення, що може призвести до 
обмеження виборчих прав громадян при вису-
ванні для участі у місцевих виборах, особливо 
шляхом самовисування. 

Із огляду на зазначене вважаємо, що положення 
законопроєкту цілком обґрунтовані, а знижен-
ня розміру грошової застави у даному випадку 
сприятиме реалізації пасивного виборчого пра-
ва громадян на місцевих виборах».

Вказаний законопроєкт передали до профіль-
ного комітету і внесли до порядку денного 
третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого 
скликання для його розгляду. 
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2.1. Статути політичних партій

Законом «Про політичні партії в Україні» вста-
новлено, що політичні партії мають здійснюва-
ти свою діяльність відповідно до законодавства 
України та згідно з власними статутами. Стат-
тею 8 вказаного Закону передбачені відомості, 
які має містити статут політичної партії.

Законом № 709-VII від 21.11.2013 та Законом 
№ 595-VIII від 14.07.2015 були внесені зміни і 
доповнення до Закону «Про політичні партії в 
Україні», згідно з якими у статутах політичних 
партій повинно бути зазначено положення про 
мінімальний розмір квот для жінок та чоловіків 
у виборчих списках кандидатів у народні депу-
тати України від партії у загальнодержавному 
окрузі, а також кандидатів у депутати місцевих 
рад у багатомандатних виборчих округах, який 
має становити не менше 30% від загальної кіль-
кості кандидатів у виборчому списку.

З метою аналізу дотримання політичними 
партіями вимог законодавства щодо внесен-
ня положень про ґендерні квоти у свої статути 
був проведений моніторинг офіційних сайтів 
політичних партій та поданий запит на публічну 
інформацію до Міністерства юстиції України. 

У відкритому доступі на офіційних сайтах деся-
ти досліджуваних політичних партій у більшості 
розміщені їхні статути, однак часто версії таких 
статутів є застарілими. 

депутати та до місцевих рад у багатомандатних 
округах не вдалося.

Законодавство не забезпечує умов для публіч-
ності і прозорості статутів політичних партій, 
публікація статуту є «доброю волею» партій. 
Відсутність у відкритому доступі актуальних 
версій статутів політичних партій, які беруть 
участь у виборах, не сприяє прозорості вибор-
чого процесу. 

2.2. Структура політичних партій 

Законом «Про політичні партії в Україні» пе-
редбачено, що у статуті політичної партії зазна-
чається перелік її статутних органів, порядок 
їх утворення, їхні повноваження тощо. Водно-
час статутом встановлюється також загальна 
структура, порядок створення та повноважен-
ня обласних, міських, районних організацій 
політичної партії та її первинних осередків. 

Реєстрація політичних партій та їхніх структур-
них утворень, передбачених статутом партії, 
здійснюється в порядку, визначеному Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадсь-
ких формувань». Для проведення державної 
реєстрації має бути поданий зокрема і прото-
кол засідання відповідного уповноваженого 
органу партії, у якому мають бути вказані відо-
мості про обрання керівника, визначення кіль-
кісного та персонального складу керівних та 

Міністерство юстиції України на електронний 
запит про доступ до публічної інформації не на-
дало копій статутів політичних партій. Основний 
аргумент такої відмови – Міністерство юстиції 
України отримує установчі документи політич-
них партій виключно для здійснення державної 
реєстрації політичних партій, не володіє елек-
тронними копіями їхніх статутів, а також подані 
документи для державної реєстрації створення 
політичних партій не є публічною інформацією 
Міністерства юстиції України.  

За результатами аналізу доступних версій 
статутів політичних партій можна зроби-
ти висновок, що Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина», політичні партії «Голос», «Євро-
пейська Солідарність», «Опозиційна платформа 
– За життя», «Об’єднання «Самопоміч» та «Сила 
і Честь» внесли положення щодо дотримання 
ґендерних квот при формуванні списків канди-
датів у народні депутати та до місцевих рад у 
багатомандатних округах. В окремих випадках 
такі норми вказані у блоках та відомостях, які 
не стосуються порядку формування таких спи-
сків, їх затвердження тощо, що може свідчити 
про формальні підходи при внесенні змін до 
статутів. 

Щодо інших політичних партій, у зв’язку з від-
сутністю актуальних версій їхніх статутів вста-
новити наявність відомостей про ґендерні квоти 
при формуванні списків кандидатів у народні 

2. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ
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керівних органів є досить численним – 57 та 
56 осіб відповідно, однак лише по 9 жінок вве-
дено до складу керівних органів обох партій. 
Кореляції між кількістю членів керівних органів 
політичних партій та представництвом жінок не 
виявлено.

Для здійснення ґендерного аналізу співвідно-
шення членів та членкинь керівних органів об-
ласних організацій політичних партій на запит 
була отримана інформація від усіх територіаль-
них управлінь юстиції в областях та місті Києві. 

Важливо зазначити, що надана управліннями 
юстиції інформація про окремих членів керів-
них органів обласних організацій партій місти-
ла лише прізвища та ініціали, що не дозволило 
ідентифікувати їх за ознакою статі. Крім того, 
декілька управлінь юстиції надали лише відо-
мості про керівників окремих обласних органі-
зацій політичних партій. Деякі обласні організа-
ції партій «Голос», «Європейська Солідарність» 
та «Сила і Честь», які попередньо змінили свої 
назви, на час дослідження не були перереєстро-
ваними за новими назвами партій. 

Під час ґендерного аналізу балансу в складі 
керівних органів обласних осередків політичних 
партій враховувалися лише ті дані, які дозволя-
ли ідентифікувати їхній персональний склад за 
ознаками статі.

За результатами аналізу інформації, наданої 
головними територіальними управліннями 
юстиції в областях та місті Києві загалом до 
складу керівних органів обласних організацій 

За результатами моніторингу до складу цен-
тральних керівних органів 10 відібраних 
політичних партій загалом включено 229 осіб, 
з них 177 чоловіків (77,3%) та 40 жінок (17,5%). 
Стать 12 осіб, які входять до складу централь-
них керівних органів «Радикальної партії Олега 
Ляшка», визначити не вдалося, оскільки вказані 
лише прізвища та ініціали таких осіб. 

Найбільш збалансований склад керівних ор-
ганів продемонстрували політичні партії «Єв-
ропейська Солідарність», де жінки займають 
третину керівних посад. У складі керівних ор-
ганів «Європейської Солідарності» – 16 чо-
ловіків та 10 жінок (61,5% та 38,5% відповід-
но), «Голосу» – 6 чоловіків та 3 жінки (66,7% та 
33,3% відповідно). 

У переважної більшості партій кількість 
жінок у складі центральних керівних ор-
ганів становить від 11 до 20%, зокрема у 
партії «Слуга народу» – 20%, в «Об’єднання 
«Самопоміч» – 18%, в «Опозиційної платформи  
– За життя» – 16%, у «Батьківщини» – 16%, у 
«Радикальної партії Олега Ляшка» – 14% (без 
врахування невизначених за статтю осіб), в 
«Опозиційного блоку» – 12% та «Громадянсь-
кої позиції» – 11%. У складі керівних органів 
політичної партії «Сила і Честь» немає жодної 
жінки.

Важливо звернути увагу, що кількісний склад 
керівних органів партій є різним. В «Опозицій-
ній платформі – За життя» та Всеукраїнському 
об’єднанні «Батьківщина» склад центральних 

контрольно-ревізійних органів політичної партії 
та її осередків.

Водночас відповідно до ст. 11 Закону «Про 
політичні партії в Україні», на політичні партії 
покладений обов’язок забезпечувати внесен-
ня змін до відомостей про політичну партію 
та її структурні утворення, передбачені стату-
том партії, що містяться в Єдиному державно-
му реєстрі, в порядку, визначеному Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань», у 10-денний строк після прийнят-
тя рішень із цих питань.

Із метою проведення ґендерного аналізу скла-
ду керівних органів центральних та обласних 
організацій політичних партій були подані від-
повідні запити на отримання публічної інфор-
мації до Міністерства юстиції України та усіх 
територіальних управлінь юстиції в областях і в 
місті Києві, а також здійснений аналіз інформа-
ції про склад керівних органів партій, внесеної 
до Єдиного державного реєстру громадських 
формувань. Крім цього був проведений аналіз 
інформації про склад керівних органів цен-
тральних та обласних організацій на офіційних 
сайтах політичних партій, що були обрані об’єк-
том дослідження. Однак у зв’язку із відсутні-
стю такої інформації у значної кількості партій, 
її неповнотою та відмінністю від інформації, 
отри маної від уповноважених органів влади, 
для аналізу використовувалася лише офіційна 
інформація.
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представленості жінок серед кандидатів від 
досліджуваних партій у одномандатних вибор-
чих округах: 3% – в Закарпатській області та 
10% – в Запорізькій. Кіровоградська область 
також має невисокий показник – 7%. Натомість 
у Луганській та Вінницькій областях у вибо-
рах брали участь 22% та 23% жінок відповід-
но від досліджуваних партій. Така статистика 
дає підстави припустити певну залежність між 
представленістю жінок у керівництві обласних 
осеред ків партій та серед кандидатів від партій 
в мажоритарних округах відповідних областей.

Деталізований аналіз ґендерного співвідно-
шення у складі керівних органів обласних ор-
ганізацій політичних партій за регіонами Украї-
ни (Центр/Північ, Захід, Південь, Схід) показує 
приблизно однакові дані і особливих відмінно-
стей за регіональною ознакою не зафіксовано. 
Дещо меншим є показник представлення жінок 
у складі керівних органів обласних організацій 
партій у західному регіоні Україні (21,1%) від-
носно інших регіонів, у яких частка жінок стано-
вить 23,5-23,8%.

одні й ті ж особи в окремих випадках входять до 
керівного складу різних обласних організацій. 

Загалом керівниками усіх обласних організацій 
досліджуваних політичних партій є майже п’ята 
частина жінок (18,9%), однак співвідношення у 
різних політичних партій становить від 8% до 
43,5%. 

Так, у політичної партії «Слуга народу» зафік-
сована найбільша частка жінок-керівників об-
ласних організацій – 10 осіб (43,5%). Третина 
керівників-жінок обласних організацій зафік-
сована у політичної партії «Опозиційний блок», 
п’ята частина (по 20%) – в «Об’єднання «Само-
поміч» та «Радикальної партії Олега Ляшка». 
Головами обласних організацій партії «Євро-
пейська Солідарність» є 4 жінки (16%), партій 
«Сила і Честь», «Батьківщина» та «Опозиційна 
платформа – За життя» – по 3 жінки, а партії 
«Голос» та «Громадянська позиція» мають по 2 
жінки-керівниці.

Аналіз ґендерного співвідношення керівних 
орга нів обласних організацій політичних партій 
показує значні відмінності за областями. Най-
менша частка жінок у складі керівних органів 
обласних організацій партій зафіксована у За-
карпатській (10,5%) та Запорізькій (12,2%) об-
ластях. Найбільша частка жінок представлені у 
керівних органах політичних партій в Луганській 
(30,2%), Вінницькій (32,8%) та Кіровоградській 
(33,8%) областях.

Варто зазначити, що Закарпатська та Запорізь-
ка області мають також невисокі показники 

10 досліджуваних політичних партій станом на 
грудень 2019 року входили 1495 ідентифікова-
них за статтю осіб, зокрема 77,2% чоловіків та 
22,8% жінок (1154 та 341 осіб відповідно). 

Найбільш збалансований склад керівних ор-
ганів обласних організацій виявлено в політич-
ної партії «Слуга народу» – 54,8% чоловіків і 
45,2% жінок (51 та 42 особи відповідно), однак 
таке співвідношення є не зовсім коректним, 
оскільки до складу керівних органів різних об-
ласних організацій партії частково входять одні 
й ті ж особи. 

Представництво понад 26% жінок у складі 
керівних органів обласних організацій партій 
мають три політичні партії – «Опозиційний блок» 
(72,6% чоловіків та 27,4% жінок), «Об’єднання 
«Самопоміч» (72,8% чоловіків та 27,2% жінок) 
та Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 
(73,4% чоловіків та 26,6% жінок). 

У складі керівних органів обласних організацій 
партій «Опозиційна платформа – За життя» та 
«Радикальна партія Олега Ляшка» жінки ста-
новлять п’яту частину (20,9% і 20% відповід-
но). Інші досліджувані політичні партії мають у 
складі керівних органів своїх обласних органі-
зацій від 13% до 17% жінок, зокрема політична 
партія «Голос» – 17,6%, «Європейська Солідар-
ність» – 16,7%, «Громадянська позиція» – 
14,4%, «Сила і Честь» – 13,7%. Водночас варто 
зауважити, що показники ґендерного співвідно-
шення в керівних органах обласних організацій 
партії «Голос» є не зовсім коректними, оскільки 
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(жінки/чоловіки, дівчата/хлопці; виокремлення 
окремих груп жінок і чоловіків, наприклад, лю-
дей з інвалідністю, ВПО та ін.; ґендерна рівність; 
політична участь жінок; ґендернозумовлене, 
зокрема домашнє насильство; торгівля людь-
ми. Шкала оцінювання: 0 балів – поняття не зга-
дується у програмі, 1 бал – поняття згадується у 
програмі, 2 бали – чітке формулювання, понят-
тя наскрізно згадується у програмі. 

Критерій 1 «права людини як пріоритет» виокре-
мили три із десяти політичні партії, які містять 
пряму згадку про права людини.

ПП «СИЛА І ЧЕСТЬ» «Виборність, соціальна 
справедливість, законність і армія – завжди 
захищатимуть права українців на життя, сво-
боду і щастя та боронитимуть соборність і не-
залежність Держави».

ПП «ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ» «Вони пору-
шують наші конституційні права і свободи».

ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» «Європей-
ська Cолідарність» – об’єднання відповідаль-
них громадян довкола принципів економічної 
свободи, поваги до власних історичних ви-
токів і європейського цивілізаційного вибору, 
до прав людини. Має бути посилено грома-
дянську освіту – навчання громадян захисту 
своїх прав, недопущення маніпуляції їхньою 
думкою».

Критерій 2 «Виокремлення основних демо-
графічних груп (жінки/чоловіки, дівчата/хлоп-
ці)» трапляється у програмах лише двох партій. 

жінок та чоловіків та сприяють рівним можли-
востям було проаналізовано передвиборчі про-
грами 10 політичних партій – суб’єктів виборчо-
го процесу, відібраних для моніторингу.

Більшість політичних партій обмежились 
варіантом програми, поданим до ЦВК, і не 
розробляли на вибори 2019 року більш роз-
ширені версії. Окремі політичні партії публіку-
ють на своїх сайтах розширені версії програм, 
розроблених під час попередніх виборчих 
кампаній. Наприклад, на сайті партії «Євро-
пейська Cолідарність» розміщено програму, 
прийняту на з’їзді «Всеукраїнського об’єднання 
«Солідарність» 27.08.2014 р., зі змінами, ухва-
леними 24.01.2015 на з’їзді партії «Блок Петра 
Порошенка», та в новій редакції, затвердженій 
28.08.2015 з’їздом партії «Блок Петра Порошен-
ка «Солідарність». 

Для ґендерного моніторингу були проаналізо-
вані саме офіційні програми партій, опубліко-
вані на сайті ЦВК.

За допомогою контент-аналізу проаналізо-
вані офіційні передвиборчі програми партій на 
предмет визначення «ключових слів» та «тез» 
серед пріоритетів. Застосована градаційна шка-
ла інтегральних індикаторів ґендерних аспектів 
програм, яка містить два інтегральні показники.

Інтегральний показник 1: «Права людини як 
пріоритет. Визнання різниці й нерівності у ґен-
дерних ролях, можливостях жінок і чоловіків» 
містив 6 критеріїв: права людини як пріоритет; 
виокремлення основних демографічних груп 

2.3. Передвиборчі програми політичних 
партій

Законом «Про політичні партії в Україні» визна-
чено, що політичної партії на установчому з’їзді 
затверджують програму партії, яку разом з 
інши ми документами обов’язково подають для 
проведення державної реєстрації. 

Законом «Про вибори народних депутатів Украї-
ни» передбачено обов’язкове подання політич-
ними партіями, які висунули списки кандидатів 
у депутати від партії у загальнодержавному 
окрузі, до Центральної виборчої комісії окремої 
передвиборчої програми обсягом до 7 800 дру-
кованих знаків.

Передвиборчі програми політичних партій – 
суб’єктів виборчого процесу та програми кан-
дидатів у народні депутати в одномандатних 
округах оприлюднюються на офіційному веб-
сайті Центральної виборчої комісії, а також у 
засобах масової інформації за рахунок коштів 
Державного бюджету України у порядку, визна-
ченому Законом «Про вибори народних депу-
татів України» та відповідними постановами 
Центральної виборчої комісії.

Утвердження й забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов’язком держави (ст. 3 
Конституції України). Політичні партії, які здоб-
увають державну владу, реалізовують свою 
програму, тому з’ясувати, наскільки важливим 
є для них питання прав людини стало одним із 
завдань ґендерного моніторингу програм. Щоб 
з’ясувати наскільки програми враховують права 
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рівні права, надані їм Конституцією і законами 
України. Чітко критерій 4 «Ґендерна рівність» як 
партійний пріоритет і передвиборче зобов’язан-
ня зазначила лише одна партія із десяти. 

ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» «Працю-
ватимемо над забезпеченням реальної рів-
ності можливостей для жінок і чоловіків в усіх 
сферах життя країни».

Варто відзначити, що на сайті партії «Слуга на-
роду» опублікована програма, яка відрізняється 
від програми, поданої до ЦВК. Зокрема, версія 
програми на сайті партії містить таку тезу: «За-
хистимо права людини та основоположні сво-
боди; забезпечимо рівні права та можливості 
чоловіків і жінок в українському суспільстві». 
Оскільки моніторинг передбачав аналіз офіцій-
них програм, такі положення не враховувались 
при ранжуванні за критеріями 1, 2 та 4.

Україна за Індексом глобального ґендерного 
розриву за 2018 рік займає 65 місце. Цей ком-
плексний показник містить низку показників. 
За показниками економічної участі та можливо-
стей Україна перебуває на 28 місці, за освітнім 
рівнем – на 26-му, за рівнем здоров’я та три-
валості життя – на 56-му, а от за критерієм 
політична участь жінок – лише на 105-му2. У 
Парламенті України 9-го скликання 2019 року 
найбільше представництво жінок за всю історію 
незалежності України, однак за цим показ-
ником наша держава не виконує міжнародне 

2 https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-
report-2018

Через ґендерні стереотипи та нерівність в 
розподілі сімейних обов’язків та іншої репродук-
тивної праці, існує дискримінація при прийнятті 
жінок на роботу, диспропорція у просуванні жі-
нок і чоловіків по службі і доступі до керівних 
посад. Крім того, жінки переважно працюють 
в менш оплачуваних галузях економіки, ніж 
чоловіки. Зважаючи на це, справедливим мож-
на вважати правове забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків, ліквідацію 
дискримінації за ознакою статі та застосування 
спеціальних тимчасових заходів, спрямованих 
на усунення дисбалансу між можливостями 
жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, на-
дані їм Конституцією і законами України. На це 
спрямований Закон України «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», 
ухвалений 8 вересня 2005 року.

Україна як член Організації Об’єднаних Націй із 
1945 року зобов’язалася дотримуватися одно-
го із фундаментальних принципів Статуту ООН, 
у якому рівні права чоловіків та жінок, а також 
захист та просування прав жінок, є відповідаль-
ністю кожної держави. В Україні із 1 січня 2006 
року діє Закон України «Про забезпечення рів-
них прав та можливостей жінок і чоловіків», ме-
тою якого є досягнення паритетного становища 
жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності 
суспільства шляхом правового забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 
ліквідації дискримінації за ознакою статі та за-
стосування спеціальних тимчасових заходів, 
спрямованих на усунення дисбалансу між 
можливостями жінок і чоловіків реалізовувати 

ПП «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ БАТЬКІВ-
ЩИНА» «Ми надамо суттєві податкові пільги 
кожному роботодавцю, який візьме на першу 
роботу випускників ВНЗ. Це забезпечить впев-
неним стартом робочої кар’єри тисячі хлопців 
та дівчат, які щойно закінчили навчальний за-
клад».

ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» «Працю-
ватимемо над забезпеченням реальної рів-
ності можливостей для жінок і чоловіків в усіх 
сферах життя країни». 

Більшість партій оперують у своїх програмах 
такими термінами як «суспільство», «люди», і 
не виокремлюють такі соціально-демографічні 
групи як жінки, чоловіки, дівчата, хлопці. 

Критерій 3 «Виокремлення окремих груп жінок 
і чоловіків, наприклад, людей з інвалідністю, 
ВПО та ін.» досить широко представлений у 
програмах. Сім партій із десяти, які увійшли у 
вибірку ґендерного моніторингу, виокремили 
такі групи: непрацездатні громадяни, матері, 
діти, вимушені переселенці, ветерани, молодь, 
пенсіонери, батьки та ін. Позитивно оцінюємо 
цю практику, оскільки актуалізація проблем 
окремих груп робить програму більш адресною 
для виборців. Водночас трапляються тези, що 
стереотипізують жінок і чоловіків.

ПП «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА» 
Справедливість – це коли доярки та свинарки 
отримують пенсію більшу, ніж у прокурорів.
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ложення; 2 бали – передбачені позитивні дії, 
спрямовані на усунення юридичної чи фактич-
ної нерівності у можливостях жінок і чоловіків.

Сім партій приділили увагу сімейній політиці, 
захисту материнства і дитинства (критерій 1 
«Сімейна політика, захист материнства і дитин-
ства»), хоча застосували переважно ґендерно 
нейтральний підхід. Іноді прослідковується і 
непряма дискримінація, оскільки теза «всі діти 
отримають частку» не враховує права дітей, які 
вже зараз мають неоднакові із іншими можли-
вості. Для того, щоб державна сімейна політика 
ставала більш ефективною, варто відходити від 
уніфікації підходів, оскільки можливості сімей 
надто різні і залежать від місця проживання, 
здоров’я, наявності/відсутності обох батьків у 
сім’ї, тощо. 

Трудовому законодавству (критерій 2 «Трудове 
законодавство») приділили увагу у своїх про-
грамах лише дві партії, причому застосували 
ґендерно нейтральний підхід. Наявні ґендерні 
розриви в оплаті праці (лише за офіційною ста-
тистикою середня заробітна плата жінок в 2019 
році була нижча на 23%, в Донецькій області 
різниця складала 38%7), ґендерні відмінності 
зайнятості (менша залученість жінок на ринку 
праці, переважна зайнятість жінок в менш опла-
чуваних сферах), стереотипи щодо вибору про-
фесій, змушують врахувати ці аспекти на шляху 
до сталого розвитку.

Україна є найбіднішою країною Європи: за да-
ними Державної служби статистики у 2018 році 

7 http://www.ukrstat.gov.ua/

ніж чоловіки стають жертвами торгівлі людьми 
з метою сексуальної експлуатації, однак важли-
во усвідомити, що торгівля людьми не має бути 
прирівняна лише до сексуальної експлуатації. 
Інші форми примусової праці заслуговують 
на особливу увагу держави та інших суб’єктів 
прийняття рішень відповідно до Конвенції Ради 
Європи про заходи щодо протидії торгівлі людь-
ми від 16.05.20056. Критерій 7 «Торгівля людь-
ми» не виявлений у передвиборних програмах.

Інтегральний показник 2: «Недискримінація 
та позитивні дії» містив 16 критеріїв: критерій 
1 «сімейна політика, захист материнства і ди-
тинства», критерій 2 «трудове законодавство», 
критерій 3 «соціальний захист», критерій 4 «де-
централізація», критерій 5 «медичне забезпе-
чення», критерій 6 «освітня політика», критерій 
7 «економічний розвиток», критерій 8 «еколо-
гічна безпека», критерій 9 «енергетична безпе-
ка», критерій 10 «культурна та інформаційна 
політика», критерій 11 «європейська та євро-
атлантична інтеграція», критерій 12 «пенсійне 
забезпечення і пенсійна реформа», критерій 13 
«безпека та оборона», критерій 14 «правоохо-
ронна система», критерій 15 «судова реформа», 
критерій 16 «виборча реформа». Шкала оціню-
вання: -2 бали – програма містить норми, що 
передбачають пряму дискримінацію жінок чи 
чоловіків; -1 бал – програма містить формаль-
но нейтральні (ґендерно нечутливі) норми, які 
можуть призводити до непрямої дискримінації; 
0 балів – програма містить нейтральні норми; 
1 бал – програма містить ґендерно чутливі по-

6 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_858

зобов’язання забезпечити представництво не 
менше 30% жінок на рівні прийняття політичних 
рішень і тому відстає від середніх показників у 
Європі та світі3. Критерій 5 «Політична участь 
жінок» не виявлений у жодній програмі. 

В Україні діє Закон «Про запобігання та проти-
дію домашньому насильству»4, який визначає 
організаційно-правові засади запобігання та 
протидії домашньому насильству, основні на-
прямки реалізації державної політики у сфері 
запобігання та протидії домашньому насиль-
ству, спрямовані на захист прав та інтересів 
осіб, які постраждали від такого насильства. 
Проблема домашнього насильства тісно пов’я-
зана з явищем дискримінації. 1993 року було 
ухвалено Декларацію ООН про викорінення на-
сильства, спрямованого проти жінок5. Критерій 
6 «Ґендерно зумовлене, в тому числі домашнє 
насильство» не зазначила у програмі жодна 
партія. Одна партія згадала у програмі про про-
тидію політиці дискримінації, ксенофобії та ра-
дикалізму. 

ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» 
«Опозиційна платформа – За життя» припи-
нить політику дискримінації, ксенофобії та ра-
дикалізму»

Ґендерна складова є однією із визначальних 
факторів у торгівлі людьми. Так, жінки частіше 

3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-
development-goals/

4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
5 http://wu.cn.ua/law/vykor_nasylla.pdf
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ся ночувати в іншому населеному пункті). Відчу-
вається брак потрібних фахівців у амбулаторіях 
та застаріле обладнання. Проблемою у сільській 
місцевості є також стигматизація захворювань9. 
Ґендерні аспекти варто враховувати під час ме-
дичної реформи, оскільки у 2020 році має стар-
тувати обов’язкове медичне страхування, яке 
має охопити близько 90% населення країни.

Критерій 6 «Освітня політика». Майже усі партії, 
які були у вибірці ґендерного моніторингу, мі-
стять освітній компонент у своїх програмах. 
Ця тематика висвітлена або через ґендерно 
нейтральні норми, або непряму ґендерну дис-
кримінацію. Зауважимо, що питання освітньої 
політики є ґендерночутливим. Сучасні дослід-
ження засвідчують значну фемінізацію галузі 
освіти (представленість жінок становить близь-
ко 78,3%), проте кількість жінок і чоловіків 
відрізняється на різних щаблях освітньої ієрархії 
та на різних рівнях освіти. Спостерігається та-
кож зменшення кількості жінок на кожному 
наступному щаблі академічної кар’єрної дра-
бини – серед випускників та випускниць вишів, 
що мають ступінь бакалавра, жінки складають 
76%, магістра – 69%, жінок-кандидаток наук – 
43%, а докторок – 33%. Невелика кількість жі-
нок на керівних посадах – серед 234 ректорів 
вишів ІІІ-ІV рівня акредитації лише 20 жінок – це 
приблизно 9%. Жінки-науковиці заробляють 
менше, ніж чоловіки, тому підняття лише зар-
плат у освітній сфері збільшить ґендерні розри-
ви у галузі. 

9 http://www.ombudsman.gov.ua/files/alena/Doslidzhennya%20
Sil’s’ki%20zhinky.pdf.

5 «Медичне забезпечення»). Передчасні смерті 
наносять непоправних втрат демографічному 
потенціалу України. Різниця в середній очіку-
ваній тривалості життя жінок і чоловіків стано-
вить в Україні понад 10 років в цілому, і майже 
12 років – у сільській місцевості. Висока смерт-
ність серед чоловіків є наслідком як низького 
рівня охорони праці і поширення (особливо 
серед чоло віків) зайнятості на роботах з не-
безпечними та шкідливими умовами праці, так 
і відсутності традицій здорового способу жит-
тя, ризикованій поведінці. Ґендерні розбіжності 
виявляються у різному ставленні до свого здо-
ров’я, до способу життя і раціону харчування, 
а також вживання алкоголю та тютюнопаління. 
Серед чоловіків більш поширені ВІЛ/СНІД, алко-
голізм, суїцид тощо, чоловіки частіше потрапля-
ють у дорожньо-транспортні пригоди, зокрема 
й тими, що супроводжуються смертями. Хоча за 
статистикою рівень захворюваності серед жінок 
вищий, чоловіки можуть рідше звертатися за 
допомогою до лікарів через суспільні стереоти-
пи, що чоловік має «бути мужнім і терпіти». 

Також жінки, які переважно стають потерпіли-
ми від домашнього насильства, мають потребу 
у кваліфікованій і своєчасній медичній допо-
мозі 8. Важким залишається становище жінок 
у сільській місцевості: 48% сільських жінок не 
мають медичних закладів у межах пішої доступ-
ності і часто не можуть собі дозволити певні 
ліки або послуги (7% не можуть доїхати навіть 
громадським транспортом так, щоб не довело-

8 http://grbproject.org/wp-content/uploads/2018/11/Healthcare_
ukr.pdf

в Україні 33,9% громадян проживали за ме-
жею бідності. Подолання бідності належить до 
Цілей сталого розвитку ООН. Більше половини 
політичних партій приділили увагу критерію 3 
«Соціальний захист». Водночас зауважимо, що 
нейтральні норми не можуть бути достатніми 
для застосування, бо якщо взяти, наприклад, 
категорію громадян ВПО, то їхня державна під-
тримка має враховувати ґендерну специфіку 
становища жінок ВПО порівняно з чоловіками 
ВПО. Жінки ВПО втричі частіше, ніж чоловіки 
проживають з багатодітними родинами, удвічі 
частіше у малозабезпечених родинах. Кожна 
категорія населення має ґендерну специфіку, а 
отже їхня державна підтримка має враховувати 
ґендерно диференційований підхід.

Розуміння ґендерних відмінностей і нерівності 
є частиною аналізу місцевого економічного 
розвитку. Під час проведення такого аналізу 
«жінок» і «чоловіків» розглядають не як одне 
ціле, а намагаються зрозуміти соціальні змінні: 
яка ситуація з молодими чоловіками, старши-
ми жінками, молодими дівчатами з фізичними 
вадами, старшими чоловіками, які належать 
до національної меншини тощо. Розуміння цих 
аспектів допомагає побудувати чіткішу та точні-
шу картину економічних змінних і перспектив. 
П’ять партій із десяти за критерієм 4 «Децен-
тралізація» відобразили цю тематику у своїх 
програмах, застосувавши норми. 

Медичне забезпечення є ґендерночутливою 
темою, оскільки потреби у медичній допомозі 
серед чоловіків і жінок відрізняються (критерій 
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Членство в ЄС є однією з головних страте-
гічних цілей України. Це означає послідовну 
орієнтацію на чинну в провідних європейських 
країнах модель соціальної ринкової економіки, 
перевагами якої є високий рівень соціаль-
них стандартів і розвитку гуманітарної сфери, 
ефективний захист прав працівників, розвинута 
система соціального захисту, принцип ґендер-
ної рівності. Позиція Європейського Союзу із 
досягнення ґендерної рівності полягає в тому, 
що жінки і чоловіки повинні мати рівні права та 
можливості в усіх сферах життя суспільства. 
Для цього всі інститути ЄС мають впроваджу-
вати проблематику рівності між чоловіками та 
жінками в усі галузі політики, всі програми і на 
всі рівні прийняття рішень. Шість партій із 10 
зазначили євроатлантичну інтеграцію як пріо-
ритет (Критерій 11. «Європейська та євроатлан-
тична інтеграція»).

ПП «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВ-
ЩИНА» «Ми ефективно втілюватимемо Угоду 
про асоціацію Україна – ЄС. Наше майбутнє – в 
ЄС».

Попри те, що в Україні з січня 2021 року вста-
новлено однаковий вік для виходу на пенсію 
для жінок і чоловіків (60 років), у жінок є певні 
пенсійні привілеї, закріплені у Конституції Украї-
ни та законах «Про пенсійне забезпечення» та 
«Про загальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування». Такий дисбаланс суперечить 
світовим практикам встановлення ґендерної рів-
ності11. Без урахування цих аспектів пропорцій-
не підняття пенсії буде поглиблювати ґендерні 
11 http://razumkov.org.ua/upload/Gender-FINAL-S.pdf.

навантаження на її природне середовище в 4-5 
разів перевищує аналогічні показники розвине-
них країн10. П’ять партій наголосили на еколо-
гічних проблемах, застосовуючи ґендерно нор-
ми (критерій 8 «Екологічна безпека»).

Частка жінок серед зайнятого населення в енер-
гетичному секторі України на кінець 2017 р. 
була доволі стабільною із помірною тенденцією 
до зростання і становила 26,85%. Жіноча праця 
в енергетичному секторі України значною мірою 
розподілена серед професіоналів, фахівців та 
на найпростіших роботах. У енергетичній сфері 
виявлено такі виклики в аспекті ґендерної рів-
ності: наявність горизонтальної та вертикальної 
сегрегації в енергетичному секторі, що прояв-
ляється у нерівномірному розподілі чоловіків і 
жінок у межах посадової ієрархії, що частково 
обумовлює ґендерні розриви в оплаті праці. 
Шість партій згадали енергетичну тему у про-
грамах без ґендерної чутливості (Критерій 9. 
«Енергетична безпека»). 

Контент культурної та інформаційної політики 
може зберігати або спростовувати стереотип-
ні уявлення про моделі поведінки чоловіків і 
жінок у різних життєвих сферах – спілкуван-
ні, кар’єрі, родинних та службових стосунках. 
Водночас важливим є розвиток культурної та 
інформаційної сфери без дискримінації, сек-
сизму, упереджень. Половина партій у своїх 
програмах згадали культурну та інформаційну 
політику (Критерій 10. «Культурна та інформа-
ційна політика») однак ґендерній чутливості у 
цій тематиці місця не знайшлось.

10 https://gender.org.ua/images/lib/genderni_peretvorennya.pdf

Врахування ґендерного фактору під час еко-
номічного аналізу є важливим для забезпе-
чення ефективності та дотримання рівності. 
На сучасному етапі розвитку економіки жінки 
та чоловіки формально отримали рівні права, 
які суспільство прагне закріпити та розвинути, 
проте мають різні можливості. Актуальним ли-
шається впровадження ґендерноорієнтованого 
бюджетування. Так, ґендерна нерівність є одним 
з результатів розвитку суспільства, а з іншого – 
джерелом багатьох проблем, що впливають на 
його функціонування і подальший розвиток. 
Критерій 7 «Економічний розвиток» показав, що 
десять із десяти партій приділили значну увагу 
економічному розвитку. Ґендерна чутливість у 
програмах не виявлена. 

ПП «СЛУГА НАРОДУ» «Створимо Національну 
економічну стратегію з ключовою метою – до-
сягти вищого за середньоєвропейський рівня 
доходів та якості життя українців».

Екологічна безпека стала не лише одним з 
викликів сучасності, з якими стикаються жінки і 
чоловіки в Україні, а й сприймається населенням 
України як одна з найважливіших складових по-
всякденної життєдіяльності. Сучасна екологічна 
ситуація є наслідком діяльності людей, спря-
мованої на задоволення їхніх потреб без ура-
хування впливів на довкілля. Внаслідок цього 
окремі з таких впливів стали катастрофічними, 
яскравим прикладом чого є сумнозвісна Чорно-
бильська катастрофа, яка змінила життя тисяч 
людей на десятки років. Не менш значущим за 
наслідками є рівень екстенсивного природо-
користування в Україні, через що техногенне 
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вились у передвиборчих програмах за виборчу 
реформу у ґендерно нейтральному контексті. 
Про позитивні дії не згадано у жодній (Критерій 
16. «Виборча реформа»).

ПП «ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ» «Вибори до 
парламенту на пропорційній основі з відкри-
тими списками; ліквідацію ОДА і РДА; змен-
шення кількості депутатів парламенту до 300»

Ґендерний моніторинг передвиборчих програм 
засвідчив низький рівень ґендерної чутливості 
політичних партій у передвиборчих програмах. 
Законодавче обмеження обсягів передвибор-
чих програм політичних партій як суб’єктів 
виборчого процесу, звісно, не дало у повній 
мірі розкрити увесь спектр завдань, цінностей, 
принципів, які потенційно політичні партії ма-
ють намір реалізувати через владні повнова-
ження. Однак, вважаємо, що партійні пріорите-
ти були сконцентровані у програмах, а тому є 
актуальними.

Оцінювання передвиборчих програм політичних 
партій на предмет їхньої ґендерної чутливості 
щодо прав людини як пріоритету, визнання різ-
ниці і нерівності у ґендерних ролях, можливо-
стях жінок і чоловіків показало, що три партії 
із десяти чітко зазначили права людини як 
пріоритет й лише одна партія виокремила ак-
туальність політики дискримінації, ксенофобії 
та радикалізму. Чітко про ґендерну рівність як 
партійний пріоритет і передвиборче зобов’язан-
ня зазначила лише одна партія. Ще одна партія 
внесла положення про права людини та рівні 
права і можливості жінок і чоловіків у програму 

Шість партій наголосили на актуальності 
реформування правоохоронної системи. Тези 
у програмах подані ґендерно нейтрально 
(Критерій 14. «Правоохоронна система»).

Судова реформа має ґендерний компонент, 
який виявляється у кадровій політиці, впливі 
упереджених ідей щодо соціальних ролей жін-
ки і чоловіка на судові рішення, недостатньому 
застосуванні норм українського та міжнародно-
го права щодо рівних прав і можливостей жінок 
і чоловіків, протидії дискримінації, ґендерно 
зумовленому насильству тощо12. До прикладу, 
Палата з питань добору і публічної служби суд-
дів складається з 7 членів, з яких 6 чоловіків і 
лише 1 жінка. 

Сім партій у програмі запропонували виборцям 
ґендерно нейтральні тези про судову реформу 
(Критерій 15. «Судова реформа»).

ПП «СЛУГА НАРОДУ» «Перезавантажимо 
Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну 
комісію суддів»

Відмова від проведення виборів в одномандат-
них виборчих округах, перехід від закритих до 
відкритих списків, збільшення виборчої застави 
та інші аспекти виборчої реформи позначаться 
на шансах жінок на обрання та у ґендерному ба-
лансі при розподілі виборних посад. Це свідчить 
про потребу в обговоренні способів вирішення 
ґендерних проблем в усіх аспектах реформи 
виборчої системи за межами простого запро-
вадження ґендерних квот. П’ять партій висло-

12 http://www.nsj.gov.ua/files/1486454518GendRivnist-p.pdf

розриви у галузі (Критерій 12. «Пенсійне забез-
печення і пенсійна реформа»). Нерівність у рівні 
зайнятості та в оплаті праці призводить до жіно-
чої бідності в старості. Станом на 01.01.2019 р. 
жінки складають 61,7% від загальної кількості 
пенсіонерів України. При цьому середня пен-
сія жінки на 32,1% менша за пенсію чоловіка 
(2240,15 грн проти 3298,79 грн).

Вісім політичних партій зазначили у пріоритетах 
питання пенсійної забезпеченості та реформи, 
без урахування ґендерних підходів. 

ПП «Опозиційний блок» «Пенсія – не нижче 
40% від середньої заробітної плати в країні».

Сфера безпеки та оборони є ґендерночутливою 
і щоб забезпечити гідні умови служби для вій-
ськовослужбовців варто врахувати, що в Україні 
й досі жінки мають вікові обмеження для підпи-
сання контракту на службу, не можуть займати 
всіх посад. За даними Міноборони станом на 
березень 2020 року у Збройних силах служать 
майже 30 000 жінок, їхня кількість постійно 
зростає (Критерій 13. «Безпека та оборона»). 
Усі партії згадали тематику безпеки і оборони 
у своїх програмах, оминаючи її ґендерну чут-
ливість або позитивні дії. 

ПП «ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ» «Солдати бу-
дуть високо мотивованими, навченими і за-
безпеченими за стандартами НАТО. Армією 
керуватимуть досвідчені офіцери! Скасування 
призову та створення професійного війська!».
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бюджету на статутну діяльність, ще й отриму-
ють додатковий фінансовий бонус. 

Український Жіночий Фонд провів чотири гли-
бинні інтерв’ю із представниками керівництва 
партій «Голос», «Європейська Солідарність» 
(ЄС), «Радикальна партія Олега Ляшка» (РПЛ), 
«Самопоміч»17-27 вересня 2019 р.

За результатами опитування з’ясовано, що ґен-
дерна структура партії, тобто співвідношення 
жінок і чоловіків залежить від рівня партійної 
структури. Якщо на рівні рядових членів партії 
та її місцевих осередків кількість жінок стано-
вить приблизно 40%, а іноді сягає й 60% від за-
гальної кількості партійців, то із кожним вищим 
рівнем ієрархії до районних, міських, обласних 
тощо, картина змінюється на користь чоловіків, 
які переважають саме на керівних посадах.

«На жаль, сьогодні підніжжя партійної пірамі-
ди – це жінки, а верхівка – там більше чолові-
чої статі і це ментальність української нації» 

Представник керівництва 
політичної партії

Респонденти вважали ґендерний дисбаланс у 
партіях цілком нормальним явищем і наводили 
такі причини:

• жінки самі не прагнуть обіймати керівні по-
сади, тому що за своєю природою не схиль-
ні керувати системно, а радше концентру-
ються на вирішенні окремих питань;

• у жінок менше часу на виконання керівних 
функцій, оскільки вони обтяжені сімей-
но-побутовими обов’язками;

галузях, то партії у програмах притримувались 
переважно ґендерно нечутливого підходу. Жод-
на партія не запропонувала «позитивних дій» 
щодо посилення ролі чи статусу жінок у сферах 
або галузях, у яких вони зазнають дискримінації. 

Ґендерна політика є актуальною для України, 
а ґендерна проблематика є складовою нерів-
ності прав та можливостей дівчат і хлопців, жі-
нок і чоловіків, тому політичні партії як важливі 
суб’єкти державотворення, що мають врахову-
вати інтереси й потреби різних соціальних груп, 
не можуть її ігнорувати.

2.4. Ставлення до ролі жінок у партії

Ґендерна кадрова партійна політика у законо-
давстві визначена ст. 7 Закону України «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жі-
нок та чоловіків», у якій йдеться, що «органи 
державної влади та органи місцевого самовря-
дування, підприємства, організації та установи, 
громадські об’єднання сприяють збалансовано-
му представництву статей в управлінні та прий-
нятті рішень. Для досягнення мети цього Закону 
у своїй діяльності вони можуть застосовувати 
позитивні дії». Розвивати ґендернозбалансова-
ну політику у партії змушує і законодавча норма 
про те, що партії при формуванні списку, ви-
суненні кандидатів і їх реєстрації мають дотри-
муватися ґендерної квоти. Також сприятливим 
для розвитку ґендерної рівності у партіях є те, 
що у разі проходження у Парламент і маючи 
представництво жінок не менше третини від за-
гальної кількості народних депутатів від партії, 
вони, отримуючи фінансування із державного 

на сайті після подання до ЦВК офіційної програ-
ми без цих положень. Не знайшли відображення 
у програмах такі проблеми, як політична участь 
жінок, протидія торгівлі людьми, ґендерно 
зумов лене, у тому числі домашнє насильство. 

Позитивним моментом є те, що політичні партії 
у своїх програмах відображають інтереси груп 
громадян, які потребують особливої уваги вла-
ди. Сім партій із десяти, які увійшли у вибір-
ку ґендерного моніторингу, виокремили такі 
групи: непрацездатні громадяни, матері, діти, 
вимушені переселенці, ветерани, молодь, пен-
сіонери, батьки та ін. Виокремлення певних 
груп у передвиборчих програмах роблять їх 
більш адресними для виборців.

Упродовж життя кожна людина має різні інте-
реси та має відмінні потреби. На правове за-
безпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків, ліквідацію дискримінації за ознакою 
статі та застосування спеціальних тимчасових 
заходів, спрямованих на усунення дисбалансу 
між можливостями жінок і чоловіків реалізову-
вати рівні права, надані їм Конституцією і зако-
нами України, спрямований Закон України «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків», ухвалений 8 вересня 2005 року. 
Політичним партіям варто це враховувати і від 
категорій і понять «суспільство», «люди» пе-
реходити до різних соціально-демографічних 
груп, зокрема таких, як жінки, чоловіки, дівчата, 
хлопці. 

Щодо наявності питання недискримінації та за-
стосування позитивних дій у різних сферах та 
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от «жіночі крила». Жінки сприймають офіційні 
жіночі крила або неформальні об’єднання жінок 
у партії як можливість згуртуватися, підтримати 
одна одну, залучати нових активісток, моніто-
рити та вирішувати проблеми жіночої частини 
населення. 

Усі респондентки вважають, що лідери їхніх 
партій з повагою ставляться до жінок у політи-
ці, підтримують ідеї ґендерної рівності, але кон-
кретних прикладів навести не змогли. Часто на 
темі ґендерної рівності наголошує хтось з ото-
чення лідера, переважно жінки, а лідер її скорі-
ше не заперечує.

Деякі респондентки наголошували на тому, що 
політика – це чоловіче середовище із вираже-
ною чоловічою солідарністю, із поширеними 
випадками обговорення справ, ухвалення рі-
шень та певних домовленостей підчас нефор-
мального спілкування без участі жінок.

Опитані респонденти з числа представників 
керівництва партій самостійно вказали на той 
факт, що жінок-депутаток у теперішній ВР ста-
ло значно більше. Ось чинники, які, на їхню дум-
ку, зумовили зростання кількості депутаток:

• підвищення активності та більша впевне-
ність самих жінок в усіх сферах діяльності, 
зокрема в політиці;

• певне руйнування стереотипів виборців 
щодо жінок у політиці;

• застосування ґендерної квоти.

Чоловіки-респонденти бачать такі перешкоди 
для балотування жінок:

• відсутність підтримки з боку рідних, сім’ї; 

«Жінки швидко здружуються, у кожної із них 
є друзі, у друзів – друзі, таким чином йде роз-
ширення географії жінок, для партії це важ-
ливо, соціально активних людей не вистачає» 

Представник керівництва 
політичної партії

«На сьогоднішній день потрібне жіноче кри-
ло, щоб показати історію успіху, дати всім мо-
тивацію та розвіяти сумніви. В подальшому, 
років через 5, такої необхідності вже не буде. 
У нас є специфічні акції, якими займається 
тільки жіноче крило: благодійність, робота 
з дітьми-сиротами... Вони взяли шматок ро-
боти, на який ми би не звернули увагу. Самі 
генерують ідеї і самі ці ідеї втілюють» 

Представник керівництва 
політичної партії

«Я противник будь-яких крил, що чоловічого, 
що жіночого, чи трактористів, чи… я вважаю, 
що це не зовсім коректно, це елемент пози-
тивної дискримінації. З точки зору юриспру-
денції, позитивна дискримінація – це прий-
нятна річ за визначених умов і за визначених 
критеріїв. Якщо цього немає, цього робити не 
можна» 

Представник керівництва 
політичної партії

Дослідження також було спрямоване на вив-
чення ставлення жінок до окремих структур у 
партії, зокрема офіційних об’єднань у партії, як-

• жінки менш впевнені в собі;

• серед чоловіків більше лідерів.

Респонденти зазначили наявність у партіях 
окремих жіночих крил як офіційного об’єднан-
ня. На їх думку, наявність жіночого крила є важ-
ливим і вигідним для партії, адже жінки актив-
ні, винахідливі, «генерують ідеї» та ефективно 
вирішують соціальні питання, зосереджуючись, 
зокрема, на медицині, освіті, благодійності, до-
помозі незахищеним верствам населення тощо. 

Метою «жіночих крил» за словами респон-
дентів є:
• збільшення кількості членів партії та покра-

щення її якісного складу за рахунок актив-
них, розумних і фахових жінок; 

• розбудова регіональних осередків партій; 

• підвищення мотивації жінок долучатися до 
політики через історії успіху інших політи-
кинь;

• підвищення авторитету партії за рахунок за-
прошення до співпраці відомих жінок-екс-
перток, волонтерок, фахівчинь і лідерок 
громадської думки;

• внутрішньопартійна дискусія: обговорення 
у форматі жіночого крила актуальних для 
суспільства і населення проблем, що до-
зволяє партії вчасно і гнучко реагувати на 
них та шукати рішення.

У різних партій існує власне розуміння важли-
вості функціонування окремих структур у за-
гальній партійній структурі, як-от жіноче, мо-
лодіжне та ін. Ставлення до жіночого крила у 
партійців різне – від підтримки до несприйняття.
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політичної діяльності, до балотування, не за-
стосовують особливий підхід щодо підтримки 
жінок. Опитані партійні функціонери не вважа-
ють, що в їхніх партіях є проблема недостатньої 
представленості жінок.

«Немає в нас такої політики. В нас з жінками в 
партії все в порядку. Мені інколи здається, що 
чоловіки в меншості» 

Представник керівництва 
політичної партії

необхідність менеджерувати та забезпечу-
вати побут, відсутність людини, яка б могла 
перебрати ці обов’язки на себе;

• високий рівень відповідальності, вищі 
вимоги до себе; 

• страх поразки взагалі, і зокрема в контексті 
того, що кандидатка може не виграти і 
підвести партію;

• невпевненість у собі, у власних силах, у 
своїх знаннях, досвіді тощо;

• вища емоційність, чутливість та враз-
ливість, порівняно з більшістю чоловіків;

• нижча стресостійкість.

«Якщо чоловік програв – він далі пішов, а для 
жінки це великий стрес, це вона сама програла 
і партію підвела. Тому вони думають: А раптом 
я не пройду? Ресурси витрачені даремно, я за 
це буду переживати» 

Представник керівництва 
політичної партії

«Жінки бояться когось підвести. Скільки чоло-
віків пролетіли повз списки, і нічого, обтру-
сився і далі пішов і ще лізе, лізе. Нечасто я 
бачив жінок, які після того, як у них не вийшло, 
продовжили далі, балотувались на наступних 
виборах» 

Представник керівництва 
політичної партії

Більшість партій не впроваджують спеціаль-
ну політику залучення/заохочення жінок до 
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3.1. Органи адміністрування виборів

Державним органом, до компетенції якого від-
повідно до Конституції та законів України на-
лежить організація підготовки та проведення 
виборів і референдумів в Україні, забезпечен-
ня реалізації та захисту конституційних вибор-
чих прав громадян України тощо є Центральна 
виборча комісія (ЦВК).

Порядок утворення Центральної виборчої комі-
сії, її склад, повноваження та організація діяль-
ності визначаються Конституцією України, 
Законом «Про Центральну виборчу комісію» 
та іншими законами України.

Законодавством визначено, що ЦВК є постій-
ним колегіальним державним органом, до скла-
ду якого входять 17 членів зі строком повно-
важень 7 років. Членів Центральної виборчої 
комісії призначає на посади та звільняє з посад 
Верховна Рада України за поданням Президента 
України. У поданні Президента України про при-
значення на посаду членів Комісії мають бути 
враховані пропозиції депутатських фракцій і 
груп, утворених у поточному скликанні Верхов-
ної Ради України.

З числа членів ЦВК таємним голосуванням 
обирають голову, двох заступників голови та 
секретаря Центральної виборчої комісії.

Законом «Про Центральну виборчу комісію» та 
іншими законодавчими актами ЦВК наділена 

«Про вибори народних депутатів України»;
• здійснює інші повноваження відповідно до 

законодавства України.

Основною організаційною формою діяльності 
ЦВК є її засідання, на яких може бути розгляну-
те та ухвалене рішення з будь-яких питань, що 
належать до її повноважень. За результатами 
розгляду та обговорення на засіданні питання 
порядку денного Комісія ухвалює рішення у 
формі постанови, а з питань поточної внутріш-
ньої діяльності може ухвалювати протокольне 
рішення. Важливо зазначити, що відповідно до 
законодавства, рішення ЦВК, ухвалене в межах 
її повноважень, є обов’язковим для виконання 
всіма суб’єктами відповідного виборчого про-
цесу, зокрема відповідними виборчими комісія-
ми нижчого рівня, а також органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування, їх 
посадовими і службовими особами, об’єднан-
нями громадян, підприємствами, установами, 
організаціями усіх форм власності та громадя-
нами України.

На період проведення позачергових виборів на-
родних депутатів України, що відбулися 21 лип-
ня 2019 року, до складу ЦВК входило 9 жінок 
(56%) та 7 чоловіків (44%). Чоловіки займали 
посади двох заступників Голови. Жінки – Тетяна 
Сліпачук та Наталія Бернацька – займали поса-
ди Голови та секретаря ЦВК.

Варто зауважити, що це був єдиний склад ЦВК 

низкою повноважень щодо організації підго-
товки і проведення виборів народних депутатів 
України, зокрема:

• очолює систему виборчих комісій, які утво-
рюються для проведення виборів народних 
депутатів України, спрямовує та контролює 
їхню діяльність;

• здійснює контроль за цільовим викори-
станням коштів, виділених з Державного 
бюджету України на підготовку і проведен-
ня виборів народних депутатів;

• контролює діяльність органів державної 
влади та органів місцевого самоврядуван-
ня щодо забезпечення виборчих комісій 
приміщеннями, транспортом, зв’язком 
тощо;

• реєструє кандидатів у народні депутати 
України та ухвалює рішення щодо скасуван-
ня їхньої реєстрації;

• контролює порядок надходження, обліку та 
використання коштів виборчих фондів у по-
рядку та в межах, встановлених законом;

• затверджує форму, колір та текст виборчих 
бюлетенів для голосування в загальнодер-
жавному виборчому окрузі та в одноман-
датних виборчих округах, а також забезпе-
чує їх виготовлення;

• встановлює результати виборів народних 
депу татів України та офіційно оприлюднює їх;

• реєструє обраних народних депутатів Украї-
ни в порядку, визначеному Законом України 

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ
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вимогам Закону, у разі порушення обмежень 
щодо сумісності статусу члена комісії з іншим 
статусом тощо. 

Окружні виборчі комісії уповноважені органі-
зовувати підготовку та проведення виборів на-
родних депутатів в одномандатному окрузі та в 
загальнодержавному окрузі в межах одноман-
датного округу, а також забезпечувати дотри-
мання та однакове застосування законодавства 
України про вибори народних депутатів. Для ви-
конання визначених законодавством завдань, 
ОВК наділені низкою повноважень, зокрема:

• утворювати дільничні виборчі комісії 
(ДВК), крім окремих винятків, передавати 
їм вибор чі бюлетені та забезпечувати кон-
троль за їх обліком тощо;

• реєструвати офіційних спостерігачів від 
партій, кандидатів у депутати, громадських 
організацій;

• здійснювати контроль за дотриманням 
вимог законодавства усіма учасниками та 
залученими до виборів суб’єктами (вибор-
цями, ДВК, місцевими органами влади, за-
собами масової інформації, кандидатами 
у депутати, партіями, їх представниками, 
офіційними спостерігачами, громадськими 
організаціями тощо);

• контролювати дотримання законодавства 
щодо складання списків виборців на тери-
торії одномандатного округу та надання їх 
для загального ознайомлення;

• встановлювати підсумки голосування в 
одно мандатному окрузі та складати від-
повідні протоколи;

жінок і чоловіків, які взяли участь у тренінгах. 
Роз’яснення та інфографіка щодо нового ви-
борчого законодавства на місцевих виборах 
2020 року містить згадку про квоти. 

Однак веб-сайт ЦВК не подає системної інфор-
мації про ґендерну статистику виборчого про-
цесу.Законом «Про вибори народних депутатів 
України», відповідно до якого 21 липня 2019 
року відбувалися позачергові парламентські 
вибори, визначено, що для проведення виборів 
депутатів Центральна виборча комісія на усій 
територій України утворює 225 одномандатних 
округів, які існують на постійній основі. 

У кожному одномандатному окрузі ЦВК утво-
рює окружні виборчі комісії (ОВК). Однак на по-
зачергових парламентських виборах 2019 року 
окружні виборчі комісії не були утворенні у 26 
одномандатних виборчих округах на території 
окупованого Криму та непідконтрольних части-
нах Луганської та Донецької областей, де вибо-
ри не проводилися.

Окружні виборчі комісії формуються ЦВК із 
числа осіб, поданих політичними партіями, 
депутатські фракції яких входять до поточно-
го складу Верховної Ради України (не більше 
ніж одна кандидатура входить до складу ОВК 
обов’язково), а також партіями, кандидати у 
депутати від яких зареєстровані у загально-
державному окрузі (включаються до складу 
ОВК шляхом жеребкування). Відхилення Цен-
тральною виборчою комісією запропонованих 
політичними партіями до складу ОВК кандида-
тур можливе лише у випадках їх невідповідності 

з жінкою на посаді голови, а також єдиний, де 
жінки були представлені більш ніж половиною 
складу.

За поданням Президента України Верховна 
Рада 13 вересня 2019 р. достроково припини-
ла повноваження членів Центральної виборчої 
комісії. 4 жовтня Верховна Рада призначила 17 
нових членів Центральної виборчої комісії, які 
перебрали на себе роботу, зокрема, з організації 
проміжних виборів народного депутата України 
15 березня 2020 року в одномандатному вибор-
чому окрузі № 179 (Харківська область).

У новому складі ЦВК 5 жінок (29%), з керівних 
посад – Олена Гатаулліна займає посаду секре-
таря. Вперше серед посадових обов’язків одно-
го з членів ЦВК визначено увагу до ґендерної 
проблематики, зокрема координацію питань 
щодо дотримання ґендерного інтегрування під 
час підготовки пропозицій стосовно вдоскона-
лення виборчого законодавства України та за-
безпечення принципу ґендерної рівності під час 
організації підготовки та проведення виборів та 
референдумів. Такі функціональні обов’язки, 
серед іншого, закріплені за Вікторією Глущенко. 
ЦВК виявила ініціативу з організації зустрічей з 
жіночими громадськими організаціями, і за під-
тримки Міжнародної фундації виборчих систем 
(IFES) в Україні провела дві такі зустрічі в люто-
му-березні 2020 року. Потенційно цей механізм 
може сприяти врахуванню ґендерних аспектів 
в роботі ЦВК та при реформуванні виборчого 
законодавства. 

Вісник ЦВК подає інформацію про кількість 
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дидатів у депутати та громадських організацій 
надано право, зокрема, складати акти про вияв-
лення порушення та звертатися до відповідних 
виборчих комісій, інших державних органів чи 
до суду щодо усунення порушень законодав-
ства про вибори; а також вживати передбачених 
законодавством заходів щодо припинення про-
типравних дій під час голосування та підрахунку 
голосів виборців на виборчій дільниці.

За результатами моніторингу на основі від-
критих даних на сайті ЦВК з’ясовано, що зага-
лом під час виборчого процесу політичні партії 
представляли 105,9 тисяч офіційних спостері-
гачів, зокрема 64,5 тисяч жінок (61%). 

Жінки були активно залучені в ролі спостеріга-
чок усіма політичними партіями. Частка жінок 
серед офіційних спостерігачів від партії «Само-
поміч» становила 50%, «Голос» – 55%, «Сила 
і Честь» та «Слуга народу» – по 56%, «Грома-
дянська позиція» – 57%, «Батьківщина» – 60%, 
«Радикальна партія Олега Ляшка» – 61%, «Опо-
зиційна платформа – За життя» та «Опозицiй-
ний блок» – по 62%, «Європейська Солідар-
ність» – 66%, від інших партій – у середньому 
59%. 

Кореляції між залученням жінок в ролі офіцій-
них спостерігачів від партій та висуванням жінок 
як кандидаток у виборчих списках не виявлено. 

Загалом на позачергових виборах народних де-
путатів України 2019 року були зареєстровані 
27,9 тис. спостерігачів від 163 громадських ор-
ганізацій. 

У регіональному розрізі партії найрідше висува-
ли жінок на керівні посади в ОВК у Закарпатсь-
кій (33%) та Київській (35%) областях, а також 
у м. Київ (36%). Найчастіше жінки обіймали 
керівні посади в ОВК Волинської (73%), Хмель-
ницької (76%) та Запорізької (77%) областей.

3.2. Інші учасники виборчого процесу

Згідно Закону «Про вибори народних депутатів 
України», у виборчому процесі можуть брати 
участь офіційні спостерігачі від партій, які ви-
сунули кандидатів у депутати у загальнодер-
жавному окрузі, від кандидатів у депутати у 
відповідних одномандатних округах та від гро-
мадських організацій, яким ЦВК надає дозвіл 
мати офіційних спостерігачів під час таких ви-
борів. Офіційні спостерігачі реєструються ОВК. 
Такі офіційні спостерігачі мають статус суб’єк-
тів виборчого процесу і можуть вести спосте-
реження за дотриманням законодавства під час 
виборчого процесу та активно впливати на при-
пинення зафіксованих порушень у визначений 
законодавством спосіб. 

Офіційні спостерігачі згідно законодавства ма-
ють право бути присутніми на будь-якому за-
сіданні окружної чи дільничної виборчої комісії 
без дозволу чи запрошення відповідної комісії, 
а також спостерігати на виборчій дільниці в 
день виборів у приміщенні, де проводиться 
голосування. 

Законом «Про вибори народних депутатів Украї-
ни» офіційним спостерігачам від партій, кан-

• здійснювати інші передбачені законодав-
ством повноваження щодо організації 
підго товки та проведення виборів у від-
повідному окрузі.

Визначений законодавством про вибори по-
рядок утворення ОВК і значні повноваження 
окружних виборчих комісій щодо організації та 
проведення виборів покладає на них значну від-
повідальність. 

За результатами моніторингу на основі відкри-
тих даних на сайті ЦВК з’ясовано, що загалом, 
станом на 26.07.2019 р., у складі 199 окруж-
них виборчих комісій перебували 3530 членів, 
зокрема 2069 жінок (59%). 

Жінки були широко представлені в ОВК усіх об-
ластей – найменше в Закарпатській (45%) та 
Луганській областях (47%), найбільше у Вінни-
цькій (67%), Івано-Франківській (67%), Волин-
ській та Рівненській (по 69%). 

В усіх партіях, що стали об’єктом дослідження, 
жінки були широко залучені до роботи в ОВК – 
від 41% в партії «Сила і Честь» до 63% у партіях 
«Європейська Солідарність» та «Опозиційний 
блок». 

Серед керівного складу окружних виборчих 
комісій також переважали жінки. Загалом 
частка жінок на керівних посадах в ОВК стано-
вила 58%.

Частка жінок серед голів ОВК становила 49%, 
серед заступників голів – 56%, серед секретарів 
– 69%. 
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но в ролі уповноважених осіб в одномандат-
них виборчих округах від партій «Опозицiйний 
блок» та «Батьківщина» (по 46%), «Європейсь-
ка Солідарність» (48%) та «Радикальна партія 
Олега Ляшка» (53%). 

Кореляції між залученням жінок в ролі уповно-
важених осіб від партій в одномандатних ви-
борчих округах та висуванням жінок як канди-
даток від партій в одномандатних округах не 
виявлено.

У розрізі областей найнижчий рівень залучення 
жінок в ролі уповноважених осіб від партій в од-
номандатних виборчих округах зареєстровано 
в Чернівецькій (25%) та Рівненській областях 
(28%). Натомість, найвищий рівень – у Дніпро-
петровській (42%), Луганській, Миколаївській, 
Одеській (по 43%), Запорізькій (44%) та Жито-
мирській (45%) областях.

Активне залучення жінок в ролі уповноважених 
осіб за областями не позначилось на рівні ви-
сування кандидаток в одномандатних округах 
політичними партіями. До прикладу, серед кан-
дидаток від усіх політичних партій в Житомир-
ській області були висунуті тільки 13% жінок, в 
Запорізькій – 10% жінок. Низький рівень участі 
жінок як кандидаток в одномандатних округах 
не пояснюється регіональними особливостями 
громадсько-політичної активності жінок.

Серед загальної кількості представниць та 
представників 22 партій у Центральній виборчій 
комісії було 4 жінок (18%). 

Жінки представляли інтереси «Аграрної партії 
України», «Слуги народу», «Української страте-
гії Гройсмана» та «Партії Шарія». 

у виборчому процесі, у проведенні передви-
борної агітації, представлення інтересів партії 
у відносинах з виборчими комісіями, органами 
виконавчої влади, судами, органами місцевого 
самоврядування, виборцями, іншими суб’єкта-
ми виборчого процесу на території відповідно-
го виборчого округу тощо. За рішенням партії, 
уповноважені особи також можуть бути призна-
чені розпорядниками рахунків виборчого фон-
ду партії та здійснювати відповідне управління 
фінансовими ресурсами. Уповноважені особи 
партії відповідно до законодавства мають усі 
права офіційних спостерігачів від партії.  

За результатами моніторингу на основі від-
критих даних на сайті ЦВК з’ясовано, що зага-
лом під час виборчого процесу політичні партії 
представляли 3783 уповноважені особи у за-
гальнодержавному виборчому окрузі та одно-
мандатних виборчих округах, зокрема 1407 
жінок (37%). 

Жінки були активно залучені в ролі уповнова-
жених осіб усіх політичних партій – суб’єктів 
вибор чого процесу.

Зокрема, 18 жінок виступали в ролі уповнова-
жених осіб від партій у загальнодержавному 
багатомандатному виборчому окрузі (27% від 
загальної кількості уповноважених осіб). Най-
більше жінок було задіяно в ролі уповноваже-
них осіб у багатомандатному виборчому окрузі 
партіями «Самопоміч» і «Голос» (по 50%) та 
«Сила і Честь» (60%).

Ще 1389 жінок виступали в ролі уповноваже-
них осіб від партій в одномандатних виборчих 
округах (37%). Найбільше жінок було задія-

У рамках ґендерного моніторингу проаналізо-
вано найбільші списки офіційних спостерігачів 
від п’яти громадських організацій, що станови-
ли 53% від загальної кількості спостерігачів. 

Результати моніторингу показали, що жінки 
були активно залучені до забезпечення прозо-
рості та підзвітності виборчого процесу в ролі 
спостерігачок від громадських організацій. 
Жінки налічували 8,5 тис. (58%) від зареєстро-
ваних 14,7 тис. спостерігачів.

Зокрема жінки становлять по 55% від кількості 
спостерігачів Всеукраїнської громадської орга-
ні зації «Громадянська мережа «ОПОРА» та Все-
української громадської організації «Комітет 
виборців України», 57% – від Всеукраїнської 
громадської організації «Передові правові 
ініці ативи», 64% – від Громадської організа-
ції «Громадський рух «Українська стратегія» 
та 65% від Громадської організації «Стратегія 
України».

Законом «Про вибори народних депутатів Украї-
ни» передбачено, що партія, кандидати у депута-
ти від якої зареєстровані у загальнодержавному 
окрузі, може мати не більше п’яти уповнова-
жених осіб у загальнодержавному окрузі та не 
більше двох уповноважених осіб у кожному 
одномандатному окрузі. Список уповноваже-
них осіб затверджується центральним керівним 
органом партії з обов’язковим зазначенням від-
повідного виборчого округу, в якому така особа 
представлятиме інтереси партії, а їх реєстрація 
здійснюється Центральною виборчою комісією. 

Основними завданнями та повноваженнями 
уповноважених осіб є сприяти партії в її участі 
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Відповідно до встановленого Законом про 
вибори порядку висування кандидатів, політич-
на партія може висувати не більше 225 канди-
датів у виборчому списку в загальнодержавно-
му виборчому окрузі, а також не більше як по 
одному кандидату в кожному одномандатному 
виборчому округу з числа осіб, які можуть бути 
обраними відповідно до Конституції та виборчо-
го законодавства. Такі кандидати можуть бути 
членами цієї партії, а також безпартійними. 

Висування кандидатів, формування та за-
твердження виборчого списку кандидатів у де-
путати від партії у загальнодержавному окрузі, 
а також висування кандидатів у депутати від 
партії в одномандатних округах здійснюється 
партією на з’їзді (або зборах чи конференції) у 
порядку, який передбачений її статутом.

Крім кандидатів, висунутих політичними партія-
ми, відповідно до Закону «Про вибори народ-
них депутатів України» кандидатами у народні 
депутати в одномандатних виборчих округах 
можуть бути також громадяни, які реалізують 
таке право шляхом самовисування.

Реєстрацію кандидатів у народні депутати здій-
снює Центральна виборча комісія на підставі 
документів, перелік яких встановлений Зако-
ном про вибори, та при умові внесення грошо-
вої застави. 

Сталою практикою керівників партійних осеред-
ків на місцях є пошук осіб, які є авторитетними, 
знаними, упізнаваними у своїй громаді.

«Кожна політична сила хоче «схапати» лідера 
суспільної думки і в цілому вони є в кожно-
му селі і є представниками або прихильни-
ками різних політичних сил, і міняють свої 
переконання»

Представник керівництва 
політичної партії

«Є, наприклад, лідер – фельдшер, лікар, 
підпри ємець на селі – він просто мудрий 
дядько, до думки якого прислухаються» 

Представник керівництва 
політичної парті

Критерій/ознака статі під час номінування, на 
думку респондентів, не відігравали важливої 
та вирішальної ролі. Респонденти неодноразо-
во наголошували на тому, що у політиці немає 
чоловіків та жінок. Вимоги до всіх потенцій-
них номінантів були приблизно однаковими. 
У цьому контексті в першу чергу лунало визна-
чення «рейтинг» кандидата. Різниця в старто-
вих можливостях жінок і чоловіків не бралася 
до уваги.

За словами респондентів, на формування спис-
ків мажоритарників більшою мірою впливали 

Для реєстрації виборчого списку кандидатів 
у депутати в багатомандатному виборчому 
окрузі політична партія має обов’язково внести 
на спеціальний рахунок Центральної виборчої 
комісії грошову заставу яка дорівнює одній ти-
сячі розмірів мінімальної заробітної плати (на 
позачергових виборах у 2019 році – 4 мільйо-
ни 173 тисячі гривень). Також політична партія 
має внести грошову заставу у обсязі десяти 
розмірів мінімальної заробітної плати за кожно-
го висунутого нею кандидата в одномандатних 
виборчих округах (на позачергових виборах у 
2019 році – 41 тисячу 730 гривень). Такий же 
розмір грошової застави мають внести і кан-
дидати, які балотуються в одномандатному ви-
борчому окрузі й висунуті у порядку самовису-
вання. Розмір грошової застави встановлений 
Законом і повертається лише у разі перемоги 
кандидата в одномандатному виборчому окрузі, 
а також якщо партія подолала виборчий бар’єр і 
взяла участь у розподілі депутатських мандатів.

За словами респондентів з керівництва політич-
них партій, які взяли участь у соціологічному до-
слідженні, залучення жінок-кандидаток у партії 
не відрізнялося за підходами, інструментами та 
джерелами пошуку і залучення чоловіків-кан-
дидатів. 

4. ВИСУВАННЯ КАНДИДАТІВ ТА ЕНДЕРНИЙ  
БАЛАНС СЕРЕД КАНДИДАТІВ
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під час соціологічного дослідження та зустрічей, 
у з’їздах політичних партій, на яких відбувалося 
затвердження списків кандидатів, брали участь 
30-40% жінок. За інформацією респондентки 
від «Європейської Солідарності», на з’їзді також 
було 40% жінок серед спікерів. За інформацією 
респондентки від «Голосу», відбір кандидатів 
здійснював відбірковий комітет, 30% якого ста-
новили жінки.

Утім, за словами респонденток, жінки переваж-
но не брали активної участі у з’їздах партій, 
оскільки були мало представлені в центральних 
керівних органах партій. Крім того, представ-
ниці багатьох партій відзначали незрозумілий 
і непрозорий для кандидатів та кандидаток 
механізм номінування та визначення місця у 
партійному списку. На їх думку, останнє слово 
залишалося за лідером або взагалі все вирішу-
вав лідер одноосібно.

Крім 30% ґендерної квоти при доборі канди-
датів до списку в партії «Голос» враховувалась 
10% квота для молоді до 35 років.

Загалом у виборчих списках політичних партій 
участь у виборах брали 2746 кандидатів, з них 
835 жінок (30%) та 1911 чоловіків (70%). 

Реєстрацію 18 кандидатів було скасовано до ви-
борів, з них 5 жінок (0,6% від попередньо зареє-
строваних 839 осіб) та 13 чоловіків (0,7% від 
попередньо зареєстрованих 1925 осіб). Істот-
ної різниці між скасуванням реєстрації жінок 
та чоло віків-кандидатів у списках політичних 
партій не виявлено.

виборчих списків через їх меншу активність. 
Водночас вони вважали, що жінки-кандидатки 
нічим не поступаються чоловікам-кандидатам. 

Здебільшого партії номінували кандидатами в 
одномандатних округах чоловіків, які, зазви-
чай, мають більше ресурсів та інструментів для 
проведення передвиборчої кампанії, оскільки 
частіше за жінок є представниками бізнесу та 
сприймаються електоратом, як сильні «госпо-
дарники», здатні вирішувати проблеми округу; 
більше за жінок готові до специфіки кампанії в 
округах, яка вважається більш агресивною.

«Мажоритарка сьогодні у нас в Україні – це
депутат, який має приїхати, щось дати, допо-
мог ти, посприяти, такий собі господарник, 
який може піти в міністерство, Кабмін, добити-
ся чогось і тому цю роль українці відвели для 
чоловіка» 

Представник керівництва 
політичної партії

Більшість партій прагнула робити ставки на 
вже досвідчених та авторитетних кандидатів та 
кандидаток, здатних самостійно забезпечити 
та провести свою кампанію у виборчих округах 
та ще й допомогти партії. При виборі між відда-
ним членом партії, зацікавленим у балотуванні, 
та новою для партії особою з більшими ресур-
сами та впізнаваністю перевага надавалась 
більш «прохідному» з т.з. керівництва партії 
кандидату. 

За інформацією, отриманою від респонденток 

регіональні осередки, саме вони висували кан-
дидатів з прив’язкою до округу.

Зауважимо, що за результатами моніторингу 
з’ясовано, що жінки в середньому мало пред-
ставлені серед керівного складу обласних осе-
редків.

У доборі нових потенційних кандидатів та кан-
дидаток застосовувались партійні критерії. 
При чи нами відмов у номінуванні деяких канди-
датів ставали корупційні скандали, обіймання 
високих невиборних державних посад за часів 
режиму Януковича, членство у «Партії регіонів» 
або «Комуністичній партії», низький рей-
тинг, низька електоральна підтримка з різних 
причин.

Опитані партійні функціонери схильні сприйма-
ти ґендерний баланс у політиці саме на рівні 
співвідношення від 30% до 70% на користь 
чоловіків, оскільки саме таке співвідношення в 
політиці вважають оптимальним.

Респонденти наголошували на необхідності 
«поступових і природних» змін, без нав’язу-
вання та «перегинання палиці» у питаннях ґен-
дерної рівності. Вони вважали, що в результаті 
природного відбору кандидатів (без орієнтації 
на стать) набрали достатню кількість жінок.

Як показали результати ґендерного моніто-
рингу позачергових парламентських виборів, 
майже в усіх партіях у верхній частині списків 
відсоток жінок менший порівняно із його ниж-
ньою частиною. Респонденти припустили, що 
жінки були менш представлені у верхній частині 
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участь у виборах брали 3084 кандидатів від 
партій та самовисуванців, з них 480 жінок (16%) 
та 2604 чоловіків (84%). 

Серед самовисуванців, для участі у виборах 
зареє струвались 15% жінок, серед кандидатів 
від 22 партій – 16%.

Реєстрацію 136 кандидатів було скасовано до 
виборів, із них 20 жінок (4% від попередньо за-
реєстрованих 500 осіб) та 116 чоловіків (4,3% 
від попередньо зареєстрованих 2720 осіб). 
Істотної різниці між скасуванням реєстрації 
жінок та чоловіків-кандидатів у одномандатних 
виборчих округах не виявлено.

Кількісно із десяти партій найбільше жінок у 
одномандатних виборчих округах було серед 
кандидатів від партій «Слуга народу» (199 осіб), 
«Опозиційна платформа – За життя» (152), 
«Батьківщина» (146), «Опозицiйний блок» 
(136) та «Європейська Солідарність» (133). 
«Сила і Честь» висунула в округах 78 канди-
даток, «Голос» – 68, «Радикальна партія Олега 
Ляшка» – 65, «Самопоміч» – 51, «Громадянська 
позиція» – 34. 

Найвищий відсоток жінок серед кандидатів у 
одномандатних виборчих округах – в партії «Го-
лос» (29%), за нею ідуть «Опозицiйний блок» 
(22%) та «Самопоміч» (20%). Серед кандидатів 
партії «Європейська Солідарність» в округах – 
19% жінок, «Слуга народу» – 17%, «Батьківщи-
на» – 15%, «Радикальна партія Олега Ляшка» 
– 14%. Найнижчий відсоток жінок серед канди-
датів у мажоритарних округах – в партіях «Сила 

другій половині – 40%. Іншими словами, пред-
ставництво жінок у першій половині списку в 
1,7 разів нижче, ніж у другій, менш прохідній 
частині. 

Єдиною партією, де представництво жінок в 
першій половині списку було дещо вищим, ніж 
у другій, стала «Європейська Солідарність» 
(30% проти 28%). 

Різниця між представництвом жінок у першій і 
другій половині списків партій «Сила і Честь», 
«Самопоміч», «Голос» та «Громадянська пози-
ція» сягає відповідно 5%, 7%, 8% та 9%. 

Значну різницю між представництвом жінок 
у першій і другій половині списків демонстру-
ють «Батьківщина» (17%) та «Опозицiйний 
блок» (19%). Ще більшу різницю демонструють
«Радикальна партія Олега Ляшка» (26%) та 
«Опозиційна платформа – За життя» (33%). 

Партією з найбільшою різницею між представ-
ництвом у різних частинах виборчого списку 
стала «Слуга народу» – 11% жінок у першій 
половині списку проти 55% у другій (різниця 
44%). 

Із п’яти партій, які показали найвищий відсо-
ток жінок загалом у списках, чотири показали 
і найбільшу різницю в представництві жінок в 
першій та другій половинах списків: «Слуга на-
роду», «Опозиційна платформа – За життя», 
«Опозицiйний блок» та «Радикальна партія 
Олега Ляшка».

Загалом, в одномандатних виборчих округах 

Аналіз виборчих списків десяти партій пока-
зав, що найбільше жінок було у списках партій 
«Радикальна партія Олега Ляшка» (90 осіб), 
«Опозицiйний блок» (85), «Слуга народу» (66), 
«Батьківщина» (61) та «Опозиційна платформа  
–  За життя» (60). 

У списках партії «Голос» – 49 жінок, «Громадян-
ська позиція» – 39, «Самопоміч» – 33, «Євро-
пейська Солідарність» – 29, «Сила і Честь» – 18.

Більшість політичних партій дотрималися 30% 
квоти у виборчих списках. Із десяти партій, що 
стали об’єктом дослідження, шість партій за-
безпечили присутність кандидаток у списках на 
рівні 30% або вище. Ґендерна квота була дотри-
мана у списках політичних партій «Самопоміч» 
(35%), «Батьківщина» (30%), «Слуга народу» та 
«Опозиційна платформа – За життя» (по 33%). 

Найбільше представництво жінок у виборчих 
списках партій «Опозицiйний блок» (38%) та 
«Радикальна партія Олега Ляшка» (41%). 

Не дотримана ґендерна квота у виборчих спи-
сках партій «Громадянська позиція» та «Сила і 
Честь» (по 24%), «Голос» (28%), «Європейська 
Солідарність» (29%). 

Середній рівень представництва жінок у ви-
борчих списках кандидатів десяти партій досяг 
32%.Водночас жінки були переважно представ-
лені в другій половині виборчих списків, де вони 
мали менші шанси на обрання. 

Середній рівень представництва жінок у пер-
шій половині виборчих списків – 23%, тоді як у 
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і Честь» та «Опозиційна платформа – За жит-
тя» (по 10%) та «Громадянська позиція» (9%). 
Представництво жінок серед кандидатів від 
десяти партій у одномандатних виборчих окру-
гах було майже вдвічі нижчим, ніж у списках – 
17% проти 32%. Така тенденція характерна для 
більшості партій. Єдиною партією, яка висуну-
ла дещо більший відсоток жінок-кандидаток у 
одномандатних виборчих округах стала партія 
«Голос» – 29% в округах проти 28% у списках.

Десять партій, що є об’єктом моніторингу, ви-
сунули кандидатів у одномандатних виборчих 
округах в усіх областях України та у м. Київ. 
Водночас представництво жінок та чоловіків 
від партій в областях не було збалансованим, із 
різницею від 0% до 27%. 

Найкраще жінки представлені серед кандидатів 
від партій у одномандатних виборчих окру-
гах Черкаської області (27%) та м. Київ (26%). 
У Миколаївській області рівень представництва 
становить 24%, у Вінницькій – 23%, в Луганській 
та Хмельницькій – по 22%, в Дніпропетровській, 
Київській, Львівській та Чернівецькій – по 20%. 

Найгірше жінки були представлені серед кан-
дидатів від партій у одномандатних вибор-
чих округах Тернопільської області – 9%, 
Івано-Франківської – 8%, Кіровоградської – 7% 
та Закарпатської – 3%. У Волинській області 
серед кандидатів від десяти партій у одноман-
датних виборчих округах – 0% жінок.
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Виборчий процес позачергових виборів народ-
них депутатів України розпочався 24 травня 
2019 року відповідно до Закону «Про вибори 
народних депутатів України». Голосування від-
бувалося в останню неділю шістдесятиденного 
строку з дня опублікування Указу Президента 
України про дострокове припинення повнова-
жень Верховної Ради – 21 липня 2019 року.

Законом «Про вибори народних депутатів Украї-
ни» визначено, що політична партія, яка вису-
нула кандидатів у загальнодержавному окрузі, 
для фінансування своєї передвиборної агітації 
зобов’язана утворити власний виборчий фонд, 
розмір якого не може перевищувати 90 тисяч 
розмірів мінімальної заробітної плати (на вибо-
рах 21.07.2019 року – 375 570 000 гривень). 

Законодавством визначено, що передвиборча 
агітація може здійснюватися в будь-яких фор-
мах і будь-якими засобами, що не суперечать 
Конституції України та законам України.

Важливим аспектом є те, що партія як суб’єкт 
виборчого процесу може на власний розсуд 
здійснювати агітаційну діяльність та виготовля-
ти матеріали передвиборчої агітації за рахунок 
і в межах коштів виборчого фонду. Водночас 
законодавство не передбачає пропорційний 
розподіл партійних ресурсів на агітацію між 
кандидатами зі списку чи інше співвідношення 
щодо розподілу коштів виборчого фонду партії 

Загалом, повноцінної передвиборчої кампанії 
у класичному розумінні для значної частини 
кандидаток зі списків партій не було, можли-
во через те, що кампанія була позачерговою і 
короткою:

• частина працювала у центральному 
штабі або штабах, командах підтримки 
кандидатів-мажоритарників;

• ті, що були в першій 5-ці, 10-ці списку, їзди-
ли командою по регіонах, зустрічалися з 
виборцями, партнерами, регіональними 
осередками, виступали у ЗМІ, на ток-шоу, 
іншими словами, усіма можливими метода-
ми просували бренд партії;

• Частина (переважно кандидатки/кандидати 
«Слуги народу») працювали в різних за 
напрям ком робочих групах (протоко-
мітетах) над розробкою майбутніх законо-
проєктів для ВР.

Причини перемоги, на думку респонденток:

• для усіх: високий рейтинг/популярність 
серед виборців партії (від якої висувалися), 
її лідера та власний рейтинг, популярність, 
досягнення професійні, політичні;

• для кандидаток зі списків партій: прохідне 
місце у списку партії;

• для кандидаток в мажоритарних округах: 
багаторічна системна робота в обраних 

за територіальним принципом, напрямками їх 
використання, ґендерною ознакою чи іншими 
критеріями.

У рамках ґендерного моніторингу було прове-
дене соціологічне дослідження. Дослідження 
проводили методом глибинного інтерв’ю 9-25 
вересня 2019 р. у м. Київ, м. Львів, м. Харків. 
Цільова аудиторія – жінки, які балотували-
ся або збиралися балотуватися на виборах до 
Верховної Ради 21 липня 2019 року. У вибір-
ку вносили жінок, які балотувались у списках 
політичних партій, в мажоритарних округах 
– від політичних партій та як самовисуванки, 
жінок, які були і не були обрані до Верхов-
ної Ради, а також жінок, які розглядали мож-
ливість балотуватись, але не взяли участь у 
виборах. У вибірці були представлені членкині 
партій «Слуга народу», «Голос», «Європейсь-
ка Солідарність», «Самопоміч», «Радикальна 
партія Олега Ляшка», «Громадянська позиція», 
«Сила людей», а також безпартійні. 

Також були проведені глибинні інтерв’ю з пред-
ставниками керівництва політичних партій.

Крім того, в рамках ґендерного моніторингу 
проведені зустрічі із представницями партій 
«Європейська Солідарність», «Радикальна 
партія Олега Ляшка», «Голос», «Батьківщина» 
та «Опозиційна платформа – За життя».

5. ВИБОРЧА КАМПАНІЯ
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особистостей мало»; мовляв, щоб потрапити до 
влади, треба бути успішним бізнесменом, мати 
великі кошти на проведення кампанії або навіть 
на придбання прохідного місця у партійних спи-
сках, або мати багатих спонсорів, родичів.

Значна частина респонденток скоріше підтри-
мує подальше застосування ґендерної квоти з 
метою забезпечення умов для зростання пред-
ставленості жінок в політиці, проте вірять у те, 
що з часом у квотах не буде необхідності. 

«Це (ґендерна квота) було поштовхом, незва-
жаючи на питання фаховості в попередньому 
Парламенті... Вважаю, що це (ґендерна квота) 
було правильно. Далі це мають бути усталені 
традиції українського парламентаризму, це 
має бути апріорі, без всяких обговорень»

Депутатка ВР, обрана за 
списком політичної партії

Окремі респондентки до виборів були переко-
нані, що дотримання квот – це очевидні речі для 
керівництва партії, які не потребують додатко-
вих роз’яснень і нагадування. Але зізналися, що 
помилилися і жалкують, що не були наполег-
ливими у цих питаннях. Серед опитаних лише 
одиниці не сформували однозначного ставлен-
ня до ґендерної квоти або сприймають її досить 
скептично.

Як кандидатки, так і функціонери підтвердили, 
що жодних преференцій у підтримці партією 
представників тієї чи іншої статі під час вибор-
чих перегонів не було. Партія або підтримува-
ла або не підтримувала усіх однаково. Також 

Думки щодо причин зростання частки депута-
ток у ВР 9-го скликання:

• Україна відображає загальноєвропейські 
тенденції підвищення активності жінок, змін 
у ґендерній ментальності. Українські жінки 
стали більш активними в багатьох сферах 
діяльності, політика – не виняток. Особли-
вим поштовхом були події 2014 року, коли 
жінки показали, наскільки ефективними 
вони можуть бути як волонтерки, військові 
тощо;

• більше стали говорити про ґендерну рів-
ність у ЗМІ, в соцмережах, в інтернеті, у ВР, 
на різноманітних тренінгах, семінарах, клу-
бах тощо. Змінюється на краще ґендерна 
ментальність українського суспільства.

Серед причин збільшення кількості депутаток 
респондентки назвали лобіювання на законо-
давчому рівні питань ґендерної рівності. Деякі 
респондентки відзначили ефективну публічну 
і законотворчу діяльність МФО «Рівні можли-
вості» у Верховній Раді України попереднього 
скликання. Серед причин називали також до-
даткове фінансування у розмірі 10% щорічно-
го обсягу державного фінансування статутної 
діяльності політичних партій, яка розподіляєть-
ся порівну між політичними партіями.

На думку респонденток, змінилися як самі жінки, 
так і політичне середовище, політичний клімат. 
Певною мірою послабилися стереотипи щодо 
політики як «чоловічої діяльності», «чоловічо-
го середовища», «брудної діяльності, де гідних 

округах, населених пунктах як депутаток 
місцевих, обласних рад та якгромадських 
діячок. Реалізація успішних проєктів для 
населення. Гарна команда однодумців, во-
лонтерів. Допомога сім’ї, родичів.

«Допомогло перемогти те, що я працювала з 
людьми дуже довго. Я себе зарекомендува-
ла конкретними справами, спільними проєк-
тами, впізнаваність мене була дуже висока. 
Але конкурент теж її за три тижні зробив. 
Але можливо, моя робота, те, що я пахала ці 
роки... Останні роки я жила отам, на окрузі, з 
людьми»

Депутатка ВР, обрана від 
мажоритарного округу

Респондентки зазначили такі причини поразки 
на виборах:

• низький рейтинг партії;

• завідомо непрохідне місце у списку партії 
і відсутність можливості вплинути на свою 
позицію у списку;

• недостатня підтримка партії під час вибор-
чої кампанії;

• брак коштів;

• брак часу на підготовку і проведення пере-
двиборчої кампанії; 

• попередня системна робота партій на міс-
цях, «польова» робота з виборцями ви-
явилася менш ефективною, порівняно з 
новими медійними технологіями ведення 
передвиборчої кампанії та створення іміджу 
політсил. 
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Загалом респондентки, залучені до партійної 
діяльності, запевнили у відсутності проблем 
з повагою до жінок з боку чоловіків-партій-
ців. Утім, окремі респондентки вказували, що 
шанобливе ставлення чоловіків-однопартій-
ців закінчується там, де починається розподіл 
керівних посад. Опитані помічали упереджені 
коментарі з боку чоловіків у разі обрання жінки, 
випадки порушення дисципліни з боку чоло-
віків-депутатів, коли засідання комітету веде 
жінка тощо. 

Спеціальних механізмів залучення жінок, під-
тримки їх у політиці, за словами більшості рес-
понденток, не існує. Так само як і не існує жод-
них преференцій під час виборчої кампанії до 
ВР.

Респонденти з керівництва політичних партій 
також відзначили, що партія не докладала 
спеціальних зусиль, щоб забезпечити рівний 
(пропорційний кількості кандидатів жінок/чоло-
віків) розподіл ресурсів між жінками та чоло-
ві ками-кандидатами. Не було випадків, коли 
партія докладала спеціальні зусилля, щоб за-
безпечити преференцію для жінок.

Також не приділяли увагу тому, наскільки зба-
лансовано відбувається презентація кандидатів 
та кандидаток на різних інформаційних ресур-
сах, у соцмережах, медіа, носіях зовнішньої 
реклами.

Окремі респондентки наголосили, що жінки 
лише потребують підсилення своїх «бій-
цівських» якостей: додатковими навчаннями, 

авторитетних чоловіків. І ці упередження поси-
лювали місцеві ЗМІ.

«Мені так сказали (у деяких ЗМІ): те, що ти де-
путат, мажоритарник і жінка  – це дуже погано. 
Тому що минулого разу по мажоритарці на всю 
Україну пройшло тільки 2 жінки. Це дуже важ-
ко! У партійних списках легше пройти, тому 
що за партію, а тут недолік. Ми проводили 
групи (фокус-групи), які показують, що люди 
хочуть господаря, людину, яка може кулаком 
по столу, господарник потрібен, це має бути 
мужчина, один мені сказав: оце депутат? Отака 
худа, мала жінка, ти депутат? Ну, от так було. 
Ніби депутат має бути здоровим дядьком з 
животом»

Депутатка ВР, обрана від 
мажоритарного округу

Респондентки, які балотувались у мажори-
тарних округах, відзначали, що кампанія була 
складною, із великою кількістю чорного піару 
з боку чоловіків-конкурентів, провокацій на 
зустрічах із виборцями, безпідставних звину-
вачень з боку ЗМІ, використання конкурентами 
адмінресурсу. 

Респодентки відзначали використання звину-
вачень, образливих коментарів у соцмережах, 
психологічний тиск у вигляді «тітушок» від 
конкурентів, які приїжджали на зустрічі і своєю 
присутністю намагалися дестабілізувати ситуа-
цію, переконати кандидатку відмовитися від пе-
регонів. Деякі партійні мажоритарниці пройшли 
через суди, вимагаючи перерахунку голосів.

зважали на ситуацію на місцях – рейтинги, 
рівень конкурентів, специфіку округів, фінан-
сові можливості кандидата/кандидатки. Рівень 
задоволеності підтримкою партії був різним. 
Через брак ресурсів або принципову позицію 
частина партій не надавала суттєвої та належної 
підтримки кандидатам/кандидаткам в одноман-
датних округах. 

Загалом виборча кампанія для кандидаток за 
партійними списками суттєво різнилася від 
виборчої кампанії мажоритарниць, які нерідко 
відчували на собі психологічне, фізичне наван-
таження та навіть небезпеку під час виборчих 
перегонів. 

Кампанія безпартійних самовисуваниць мало 
відрізнялася від кампанії мажоритарниць від 
тих партій, які суттєво не підтримували своїх 
кандидатів-мажоритарників, лише надавали 
можливість користуватися партійним брендом, 
брендбуком, іноді – публічною підтримкою 
лідера. 

За словами респонденток, більш сприятливими 
були умови для балотування на округах Захід-
ної України, де вже звикли бачити активних 
політикинь, фахівчинь у ролі кандидаток. Більш 
консервативна ситуація на Східній Україні, де 
запекла боротьба на округах точиться між 
проми словцями, підприємцями, бізнесменами, 
переважно чоловіками.

На думку респонденток, заважали стерео-
типи щодо того, на яких кандидатів є запит 
на мажоритарці: на господарників, сильних, 
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не згадала про навчання, рекомендації, ментор-
ство з боку представників політичної партії.

Цінним для майбутніх кандидаток до ВР 
вважають:

• досвід громадської діяльності, ефективних 
громадських проєктів, у яких брали участь 
від початку до кінця, до отримання кон-
кретних результатів;

• досвід державної служби, роботи поміч-
ницями депутатів/депутаток;

• досвід виборчих кампаній (у ролі агіта-
торок, спостерігачок, а особливо у ролі 
кандидаток-мажоритарниць);

• досвід депутатської роботи в ОТГ, місцевих 
радах, обласних тощо;

• високій рівень фаховості, професійності у 
будь-якій діяльності;

• досвід роботи у структурах влади, почи-
наючи з нижчих щаблів.

«На початку мені було соромно йти на кон-
такт, кожному дзвонити… От найбільший во-
рог, подивись у дзеркало – це ти. Потрібно пе-
реступити через це і вийти з зони комфорту. 
І тоді от класно! Спочатку це дуже важко, а 
потім супер, кайф! Це ти відчуваєш, бо потім 
люди тобі кажуть, ой, молодець, це ж ти зро-
била… Тобто, якщо з людьми ось так-от пра-
цювати, то рано чи пізно, не від початку, вони 
можуть за тебе проголосувати».

Кандидатка від списку 
політичної партії

• успішний досвід локальних проєктів, досвід 
позитивних змін, впевненість та віра у влас-
ні сили, у здатність досягати результатів 
та допомагати більшій кількості людей, не 
лише на локальному рівні.

Чимало опитаних респонденток мали досвід 
інших виборчих кампаній, парламентських 
або місцевих, як кандидатками, так і у коман-
ді інших кандидатів або у центральному штабі. 
Деякі мали досвід спостерігачок на виборах. Усі 
опитані вважають, що будь-який формат участі 
у виборах будь-якого рівня є дуже корисним і 
необхідним для майбутніх кандидаток. На дум-
ку респонденток, неуспішний досвід канди-
датства є також дуже цінним, вони відзначили 
нові знання та практичні навички, які отримали 
у ході ведення кампанії. Більшість вказали, що 
поразка на виборах не вплинула на їхнє бажан-
ня і рішення балотуватися наступного разу.

Респондентки зазначили цінність менторства 
та необхідність прикладної діяльності, яка пе-
ревіряє та посилює стресостійкість жінок, їхню 
сміливість, готовність до виборювання свого 
місця у політикумі для реалізації змін на краще 
і для самореалізації в політиці. На їхню дум-
ку, корисною є будь-яка соціальна, суспільно-
громад ська активність жінки, результативний 
проєкт.

Деякі кандидатки та депутатки, які не мали 
попе реднього досвіду участі в парламентських 
виборах, відзначали цінні поради з боку чинних 
на той час депутаток ВР 8-го скликання, до яких 
вони могли звернутись. Жодна з респонденток 

тренінгами, участю у виборчих кампаніях, актив-
ною партійною діяльністю, набуттям досвіду.

«Це тільки досвідом видобувається насправ-
ді. Деякі жінки одразу, якби від народження 
мають таку сміливість та напористість, дея-
ким жінкам ці якості треба розвивати. Якщо 
таких природніх якостей немає, але хоче йти 
в політику, то без того, щоб в самому собі ро-
звинути загрубілу шкіру, без цього в політиці 
немає що робити.»

Членкиня політичної 
партії, не балотувалась

Респондентки назвали мотиваційні чинники 
балотуватись і брати участь у виборах:

• політичні амбіції, бажання зробити політич-
ну кар’єру;

• підтримка (достатньо навіть психологічної) 
чоловіка, батьків, дітей, родичів; наявність 
родичів або можливість винайняти поміч-
ниць для забезпечення побуту, догляду за 
дітьми;

• потреба отримати додаткові інструменти 
для позитивних змін, реалізації ініціатив на 
рівні законодавства, у масштабах країни;

• успішний досвід депутатської діяльності на 
місцевому рівні (райради, міськради, об-
лради); відчуття готовності рухатися далі, 
переходити на більш високий рівень;

• підтримка, довіра, авторитет серед колег, 
учасників громадських проєктів – потенцій-
них виборців на округах;



43

ефірів на ТБ, статей у пресі, на організацію 
зустрічей з виборцями (оренда приміщення, 
поширення інформації, про місце і час зустрічі, 
транспортні витрати тощо), на власну безпеку 
(за словами частини мажоритарниць, їм браку-
вало охоронців під час масових заходів). Крім 
того, через відсутність відповідних доходів, 
фінансових можливостей забезпечити свою 
кампанію на окрузі партії відмовляли охочим 
стати кандидаткою.

«Минуло 10 років (партійної діяльності) і я 
зрозуміла, що навіть, якщо ти ходиш на ці 
всі збори, ходиш на мітинги, пишеш статті, 
працюєш з агітаторами, з людьми, але в тебе 
немає грошей – все, з тобою ніхто не буде 
розмовляти... Якщо ви кажете, я хочу балоту-
ватися від вас. Вони (керівництво партії) ка-
жуть: окей, добре. У вас є фінансовий ресурс? 
Немає. Ми більше не будемо розмовляти. І це 
я знаю, що не тільки в нашій партії. Це всюди 
так»

Кандидатка від списку 
політичної партії

Ті респондентки, які з різних причин не бало-
тувалися або не були обрані, мають наміри 
бало туватися на наступних парламентських або 
найближчих місцевих виборах, за умов, якщо 
ймовірність перемоги буде високою (рейтинго-
ва, близька за концепцією партія, прохідне міс-
це) або наявність команди та фінансів.

Респондентки назвали перешкоди/бар’є ри 
щодо участі жінок у виборах:

• «патріархальність» в сім’ї, нерозуміння з 
боку рідних, брак підтримки;

• невпевненість у собі, сумніви щодо влас-
ної компетентності, професійності; високі 
вимо ги до себе, підвищена відповідаль-
ність, не завжди достатньо розвинені лі-
дерські якості, відсутність ініціативи та 
демонстрації готовності балотуватися, ви-
борювати своє місце, не чекати, що партія 
запропонує;

• страх небезпеки для власного життя, життя 
рідних, особливо дітей; усі добре обізнані 
із випадками фізичного та психологічного 
тиску на активісток, політикинь;

• небажання ставати публічною особою через 
високу ймовірність втручання в особисте, 
сімейне життя;

• відсутність чіткого розуміння, у чому саме 
полягає депутатська робота;

• партія запропонувала непрохідне місце у 
списку кандидатів;

• партія (зокрема представники партії в об-
ласті) пообіцяла, але не внесла потенційну 
кандидатку до списку;

• Дефіцит коштів на проведення власної пе-
редвиборчої кампанії. 

Дуже часто кандидаткам не вистачало коштів 
на організацію ефективної передвиборчої кам-
панії з друком рекламної продукції, оплатою 
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Законом «Про вибори народних депутатів 
України» встановлено, що кандидати у депута-
ти в одномандатних округах для фінансування 
своєї передвиборчої агітації зобов’язані у деся-
тиденний строк з дня їх реєстрації Центральною 
виборчою комісією відкрити у банку рахунок 
власного виборчого фонду, з якого мають здій-
снюватися усі відповідні витрати. Оплата витрат 
з інших джерел заборонена.

Розмір виборчого фонду кандидата у депута-
ти в одномандатному окрузі обмежений зако-
нодавством і не може перевищувати чотирьох 
тисяч розмірів мінімальної заробітної плати (під 
час позачергових виборів народних депутатів 
у 2019 році 16 мільйонів 692 тисячі гривень). 
Джерелом формування виборчого фонду кан-
дидата є його власні кошти, а також добровільні 
внески фізичних та юридичних осіб, з урахуван-
ням встановлених законодавством обмежень. 

Проміжний фінансовий звіт про надходження 
та використання коштів виборчого фонду кан-
дидата має бути поданий не пізніше як за вісім 
днів до дня голосування за період з дня від-
криття поточного рахунку виборчого фонду до 
десятого дня до дня голосування, а остаточний 
фінансовий звіт – не пізніше як на сьомий день 
після дня голосування. Такі звіти подаються в 
окружні виборчі комісії за встановленою фор-

використання коштів виборчого фонду пода-
ли тільки 1828 кандидатів, а остаточні фінан-
сові звіти – 1977. Із 500 кандидаток, проміжні 
фінансові звіти подали 275 кандидаток (55%), 
а остаточні – 293 (59%). Із 2720 кандидатів, 
проміжні фінансові звіти подали 1553 канди-
дати (57%), а остаточні – 1682 (62%). Таким 
чином істотної різниці між поданням фінансо-
вих звітів жінками і чоловіками-кандидатами 
не виявлено. 

Із кандидатів від політичних партій проміжні 
фінансові звіти подали 157 із 233 жінок (67%) 
та 807 із 1214 чоловіків (66%), а остаточні –175 
жінок (75%) та 892 чоловіків (73%). Кандидатки 
від партій подавали звіти більш сумлінно, ніж 
кандидати. 

Із кандидатів-самовисуванців, проміжні фінан-
сові звіти подали 118 із 267 жінок (44%) та 746 
із 1506 чоловіків (50%); остаточні – 118 жінок 
(44%) та 790 чоловіків (52%). Чоловіки-само-
висуванці подавали звіти більш сумлінно, ніж 
жінки. 

Кандидати та кандидатки від політичних партій 
загалом подавали фінансові звіти більш сум-
лінно, аніж кандидати та кандидатки-самовису-
ванці. 

Серед обраних депутатів проміжні фінансові 

мою на паперових носіях та в електронному ви-
гляді.

Відповідно до законодавства, окружна виборча 
комісія не пізніше як на наступний день після 
отримання фінансового звіту кандидата у де-
путати в одномандатному окрузі зобов’язана 
надіслати його копію на паперових носіях та в 
електронному вигляді Центральній виборчій 
комісії та Національному агентству з питань за-
побігання корупції, які оприлюднюють остаточ-
ні фінансові звіти на своїх офіційних вебсайтах 
невідкладно після їх отримання, але не пізніше 
як на вісімнадцятий день після дня голосування.

У фінансових звітах обов’язково мають бути 
відо бражені всі надходження на рахунки вибор-
чого фонду кандидата у депутати в одноман-
датному окрузі, здійснені витрати та залишки 
коштів, у тому числі інформація про дату над-
ходження кожного внеску, його розмір, особу, 
яка здійснила внесок, а також призначення, дату 
здійснення, суму і отримувача кожного платежу 
з відповідного рахунку виборчого фонду. 

Загалом для участі у виборах в одномандат-
них виборчих округах були зареєстровані 3220 
кандидатів, серед них 500 жінок (16%) та 2720 
чоловіків (84%). 

Проміжні фінансові звіти про надходження та 

6. ВИБОРЧІ ФОНДИ КАНДИДАТІВ В 
ОДНОМАНДАТНИХ ВИБОРЧИХ ОКРУГАХ
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звіти подали всі 27 жінок (100%) та 133 з 171 
чоловіків (78%). Остаточні фінансові звіти по-
дали 25 жінок (93%) та 146 чоловіків (85%). 
Серед обраних депутатів, жінки подавали 
фінансові звіти більш сумлінно, ніж чоловіки. 

У середньому розмір виборчого фонду кан-
дидатки був на 20% меншим за розмір 
виборчого фонду кандидата. Середній розмір 
виборчого фонду жінки склав 198,9 тис. грн, 
а середній розмір виборчого фонду чоловіка – 
247,7 тис. грн. 

Істотна різниця в розмірі виборчих фондів спо-
стерігається серед кандидатів-самовисуванців. 
Загалом виборчий фонд самовисуванок був 
меншим на 54% – 122,7 тис. грн проти 268,7 тис. 
грн у чоловіків-самовисуванців. Серед обраних 
депутатів-самовисуванців середній розмір ви-
борчого фонду жінок був на 40% меншим за 
розмір фонду чоловіків.

У регіональному розрізі найменший серед-
ній розмір виборчого фонду кандидатки за-
реєстровано в південному регіоні13. На Півдні 
також спостерігається найбільший ґендерний 
розрив між середнім розміром виборчого фон-
ду жінки та чоловіка. У середньому виборчий 

13 Центр/Північ: Житомирська, Вінницька, Київська, Чернігівсь-
ка, Сумська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська області, 
м. Київ
Захід: Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, 
Хмельницька, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівець-
ка області
Південь: Одеська, Миколаївська, Херсонська області
Схід: Харківська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, 
Запорізька області
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Основним джерелом поповнення виборчих 
фондів як жінок, так і чоловіків були добровіль-
ні внески фізичних осіб. 

Враховуючи більший середній розмір виборчо-
го фонду обраної жінки-кандидатки від партії 
(709 тис. грн проти 637,9 тис. грн в чоловіків) 
та менший відсоток власних коштів у структурі 
надходжень до цих фондів (22% проти 36%), 
можна зробити висновок, що обрані кандидат-
ки були успішнішими за чоловіків у зборі коштів 
на проведення передвиборчої кампанії. 

Серед обраних депутатів у середньому жінки 
витра тили найбільшу частину виборчого фонду 
на виготовлення матеріалів передвиборчої агі-
тації (36% розміру фонду проти 31%  –   у чоловіків), 
а чоловіки – на використання засобів масової 
інформації (30% проти 24% – в жінок). 

фонд кандидата був в 3,6 разів більшим, ніж 
виборчий фонд кандидатки. 

Спостерігається кореляція між розміром вибор-
чого фонду та результатами виборів. Так, се-
редній розмір виборчого фонду кандидата, що 
програв вибори, – 200,9 тис. грн. Серед-
ній розмір виборчого фонду обраного – 
656,4 тис. грн. Менший доступ до фінансових 
ресурсів зменшує конкурентоспроможність 
жінок під час виборчої кампанії в одномандат-
них виборчих округах.

Водночас у середньому кандидатки від політич-
них партій задекларували дещо більший розмір 
виборчого фонду, ніж кандидати. Серед канди-
датів та кандидаток, що не були обрані, різниця 
склала 4%, в цілому виборчий фонд кандидатки 
був вищий на 9%, і серед обраних – на 11%. 

У жінок і чоловіків кандидатів відрізняється 
частка джерел надходжень коштів. У чоловіків, 
власні кошти кандидата в середньому станови-
ли 45% надходжень виборчого фонду, а у жінок, 
– 27%. Така тенденція характерна як для канди-
датів, що не були обрані (46% проти 30%), так і 
для обраних (41% проти 22%), і простежується 
серед усіх груп кандидатів – самовисуванців та 
від партій. 

Крім того, кандидатки більш істотно залучали 
фінансову підтримку від громадських організа-
цій та інших юридичних осіб. Це джерело ста-
новить 15% надходжень до виборчих фондів 
жінок та 8% – чоловіків. 
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7.1. Представництво жінок у Верховній Раді 
України за результатами виборів 1-8-го 
скликань

Упродовж усього часу незалежності України 
вибори були проведені до восьми скликань 
Верховної Ради. Ще одне скликання парламен-
ту, яке було обране у 1990 році (тоді ще УРСР) 
згодом було перейменоване на 1-ше скликан-
ня Верховної Ради України, оскільки після на-
буття незалежності України продовжувало свої 
повноваження до наступних парламентських 
виборів, які відбулися у 1994 році.

За всі роки новітньої історії України проведення 
виборів відбувалося за різними виборчими за-
конами і виборчими системами (мажоритарни-
ми, змішаними та пропорційними), які в чинних 
соціально-економічних та політичних умовах 
прямо чи опосередковано впливали на рівень 
представництва жінок у Парламенті. 

У складі Парламенту І скликання (1990-1994 
роки) та ІІ скликання (1994-1998 роки), вибо-
ри до яких проходили за мажоритарною систе-
мою, налічувалося лише 11 (2,3%) та 18 (4,1%) 
жінок, натомість народних депутатів-чоловіків у 
їхньому складі було 464 та 418 відповідно.

Вибори до Парламенту ІІІ скликання (1998-2002 
роки) та ІV скликання (2002-2006 роки) відбу-
валися за новою змішаною системою. З 450 
депутатів конституційного складу Верховної 

жінки 46 (9,6%). З 227 депутатів, що обиралися 
в мажоритарних округах, були обрані 15 жінок 
(6,6%), з 251 депутатів, що обирались за спи-
сками – 21 жінка (8,4%).

На позачергових виборах до Верховної Ради 
України у 2014 році народними депутатами ста-
ли 468 осіб, з них 412 (88%) – чоловіки, а 56 
(12%) – жінки. З 206 депутатів, що обирались 
в мажоритарних округах, були обрані тільки 4 
жінки (1,9%), з 262 депутатів, що обирались за 
списками – 52 жінки (19,8%).

Результати попередніх виборів свідчать, що 
попри неодноразову зміну виборчої системи 
та часті зміни виборчого законодавства, ха-
рактерною їхньою особливістю є те, що рівень 
представництва жінок у парламенті усіх скли-
кань хоча і поступово зростав, але залишався 
досить низьким. 

Мажоритарна виборча система, а також мажо-
ритарна складова змішаної виборчої системи, 
загалом були менш сприятливими для обрання 
жінок.

7.2. Результати виборів до Верховної Ради 
України 9-го скликання у загальнодержав-
ному багатомандатному виборчому окрузі 

За виборчими списками від політичних партій, 
які подолали 5% виборчий бар’єр, з 225 де-
путатів до Верховної Ради України обрано 61 
жінку (27%).

Ради України, з яких 225 обиралися за партій-
ними списками, а 225 в одномандатних мажо-
ритарних округах, були обраними 16 (3,7%) та 
28 (5,5%) жінок, водночас чоловіків-депутатів 
було обрано відповідно 416 та 481.

Чергові вибори до Парламенту V скликання 
(2006-2007 роки) та позачергові до VІ скли-
кання (2007-2012 роки) відбувалися вже за 
пропорційною системою виборів. Загалом з 
усіх 483 народних депутатів V скликання та 541 
народного депутата VІ скликання було обрано 
по 42 народні депутатки (8,7% у V скликанні та 
7,8% у VІ скликанні). 

Наступні вибори до Парламенту, зокрема чер-
гові у 2012 році (VІІ скликання) та двоє поза-
чергових виборів у 2014 році (VІІІ скликання) та 
у 2019 році (ІХ скликання), відбувалися знову 
за змішаною виборчою системою, з яких 225 
обиралися за партійними списками, а 225 в 
одномандатних мажоритарних округах. Також 
важливо врахувати, що у 27 одномандатних 
виборчих округах у2014 та 26 одномандатних 
виборчих округах у 2019 році на території оку-
пованого Криму та непідконтрольних частинах 
Луганської та Донецької областей вибори не 
проводилися. 

За результатами парламентських виборів у 
2012 році народними депутатами стали 478 
осіб, з яких чоловіки становили 432 (90,4%), а 

7. РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ
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Участь у виборах в одномандатних виборчих 
округах від партій була більш сприятливою для 
жінок-кандидаток, ніж участь у ролі самовису-
ванок. 

21 депутатка пройшла до Верховної Ради від 
партії «Слуга народу», що становить 16% депу-
татів партії в одномандатних округах (загалом 
від партії пройшли 130 депутатів в одноман-
датних округах, 1 депутат вибув). Дві депутатки 
пройшли від партії «Голос» (із трьох депутатів, 
обраних від партії в одномандатних округах). 
По одній депутатці пройшли від «Опозиційного 
блоку» (із 6 округів) та від «Свободи» (єдина 
депутатка, обрана від партії по одномандатному 
виборчому округу). 

Від партій «Біла Церква разом», «Єдиний центр» 
та «Самопоміч» по одномандатних виборчих 
округах було обрано по 1 депутату-чоловіку. 

В одномандатних округах рівень представни-
цтва жінок (16,28%) серед обраних депутатів від 
партії, яка здобула найбільше голосів – «Слуга 
народу» – корелює з рівнем представництва жі-
нок серед висуванців від цієї партії у одноман-
датних виборчих округах (16,57%). 

Стать кандидаток не стала бар’єром для ви-
борців, які підтримали партію на виборах в од-
номандатних округах. Така виборча поведінка 
відповідає результатам загальнонаціонального 
опитування, проведеного НДІ у травні 2019 р. 
Згідно з результатами опитування14, стать є 

14 Дані НДІ https://www.ndi.org/publications/ndi-poll-
opportunities-and-challenges-facing-ukraine-s-democratic-
transition

жінок у списку кандидатів від партії становило 
29%.

7 депутаток обрано за списком від «Голосу», що 
становить 41% від обраних депутатів зі списку 
партії. Представництво жінок у списку канди-
датів від партії становило 28%.

7.3. Результати виборів до Верховної Ради 
України 9-го скликання в одномандатних 
виборчих округах

В одномандатних виборчих округах із 199 де-
путатів до Верховної Ради України пройшли 28 
(14%) жінок. За результатами виборів 21 липня 
2019 року пройшли 27 жінок, після проміжних 
виборів 15 березня 2020 року ця цифра зросла 
до 28.

Участь у виборах за мажоритарною виборчою 
системою в одномандатних виборчих округах 
була менш сприятливою для жінок-кандидаток, 
ніж участь за виборчими списками. 

В одномандатних округах перемогли 153 канди-
дати від політичних партій (у подальшому 1 об-
раний депутат вибув) – зокрема 25 жінок (16%) 
та 46 самовисуванців – зокрема 2 жінки (4%).

15 березня 2020 року відбулись проміжні ви-
бори народного депутата України в одноман-
датному виборчому окрузі № 179 (Харківська 
область), на яких була обрана кандидатка-само-
висуванка. 

Остаточні результати в одномандатних округах 
такі: перемогли 152 кандидати від політичних 
партій – зокрема 25 жінок (16%) та 47 самови-
суванців – зокрема 3 жінки (6%).

Хоча більшість партій дотрималися квоти, жінки 
були частіше представлені у другій половині 
виборчих списків, де вони мали менші шанси на 
обрання. Така ситуація вплинула на рівень пред-
ставництва. 

34 депутатки обрано за списком від «Слуги на-
роду», що становить 27% від обраних депутатів 
зі списку партії. Представництво жінок у списку 
кандидатів від партії складало 33%. Внаслідок 
вибуття обраних кандидатів та визнання об-
раними депутатів, наступними за черговістю у 
виборчому списку «Слуги народу», ця цифра 
збільшилась до 35 депутаток. 

5 депутаток обрано за списком від «Батьківщи-
ни», що становить 21% від обраних депутатів зі 
списку партії. Представництво жінок у списку 
кандидатів від партії становило 30%. 

5 депутаток обрані за списком від «Опозиційної 
платформи – За життя», що становить 14% від 
обраних депутатів зі списку партії. Представни-
цтво жінок у списку кандидатів від партії скла-
дало 33%. 

Формального дотримання ґендерної квоти у 
виборчих списках кандидатів виявилося недо-
статньо для представництва жінок на рівні 30% 
як депутаток, обраних за списками.

Партії, які забезпечили більш рівномірний 
розподіл місць нагорі виборчих списків, набли-
зились до ґендерного балансу серед обраних 
депутатів. 

9 депутаток обрано за списком від «Європейсь-
кої Солідарності», що становить 39% від обра-
них депутатів зі списку партії. Представництво 
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Загалом, серед обраних 47 депутатів-самови-
суванців 3 жінки (6%). Від партій «Біла Церква 
разом», «Єдиний центр» та «Самопоміч» було 
обрано по 1 депутату-чоловіку (0%), а від партії 
«Свобода» – одну депутатку жінку. Серед 43 
депутатів, обраних від партії «Опозиційна плат-
форма – За життя» – 5 жінок (12%), серед 6 де-
путатів від партії «Опозиційний блок» – 1 жінка 
(17%), серед 26 депутатів від «Батьківщини» – 
5 жінок (19%), серед 253 депутатів від «Слуги 
народу» – 55 жінок (22%), серед 25 депутатів 
від «Європейської Солідарності» – 9 жінок 
(36%) та серед 20 депутатів від «Голосу» – 9 
жінок (45%).

7.5. Депутатський профіль

При зборі даних щодо «депутатського про-
філю» враховувалась інформація з сайту ЦВК 
та відкритих джерел.

Порівняльний аналіз показав, що в середньо-
му серед жінок та чоловіків однаково високий 
рівень охоплення вищою освітою – 98% та 97% 
відповідно. 

Середній вік депутатки менший – 39 років проти 
42 років депутата. Наймолодшій депутатці Вер-
ховної Ради – 24 роки, найстаршій – 58 років. 
Обидві обрані за списками партій. Наймолод-
шому депутату – 23 роки, найстаршому – 78 
років. Вони також обрані за списками політич-
них партій. 

І серед жінок, і серед чоловіків, депутати, обрані 
в мажоритарних округах, молодші за депутатів, 

депутатами було обрано 423 особи, зокрема 
335 чоловіків (79%) і 88 жінок (21%).

Таке представництво все ще залишається не 
репрезентативним, однак є кроком вперед 
порівняно з усіма попередніми скликаннями 
Верховної Ради. 

Після оголошення результатів виборів відбуло-
ся вибуття 10 депутатів, зокрема 4 жінок та 6 
чоловіків.

Зокрема вибув один депутат-чоловік, обраний 
від мажоритарного округу від партії «Слуга 
народу». Також вибули 9 депутатів, обрані за 
списками політичних партій, зокрема 4 жінки 
та 5 чоловіків. Серед жінок, що вибули – одна 
депутатка, обрана від партії «Європейська 
Солідарність» та 3 депутатки від «Слуги наро-
ду». Всі 5 чоловіків, що вибули, були обрані від 
партії «Слуга народу». 

Центральна виборча комісія своїм рішенням 
визнавала обраними депутатів наступних за 
черговістю у виборчому списку. Таким чином, 
представництво жінок серед депутатів, обраних 
від «Слуги народу», зросло з 34 до 35 осіб за 
списками. Представництво жінок серед депу-
татів, обраних від «Європейської Солідарності», 
не змінилось.

Таким чином, вибуття депутатів жінок хоч і було 
більш поширеним, ніж вибуття чоловіків (40% з 
вибулих депутатів жінки при 21% жінок серед 
обраних депутатів) не мало істотного впливу на 
представництво жінок у Парламенті. 

найменш важливим фактором у рішенні за яко-
го кандидата голосувати на виборах до Верхов-
ної Ради. 

Можна припустити, що висування кандидаток 
нарівні 50/50 із кандидатами не зменшило б 
електоральну підтримку політичної партії.

Вкрай незбалансованим є представництво жі-
нок і чоловіків серед обраних депутатів у ре-
гіональному розрізі. У восьми областях України 
серед обраних в одномандатних округах депу-
татів немає жодної жінки – це Донецька, Закар-
патська, Кіровоградська, Миколаївська, Одесь-
ка, Рівненська, Тернопільська та Чернігівська 
області. 

Ще в десяти областях серед обраних в одноман-
датних округах депутатів є тільки одна жінка – це 
Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, 
Луганська, Полтавська, Сумська, Херсонська, 
Хмельницька, Черкаська та Чернівецька області.

Такий рівень представництва є не репрезен-
тативним з огляду на демографічний склад 
населення областей та несприятливим для 
врахування інтересів та потреб різних груп 
населення. 

7.4. Результати виборів до Верховної Ради 
України 9-го скликання загалом. Вибуття 
обраних кандидатів та дострокове припи-
нення повноважень депутатів

Загалом за результатами позачергових виборів 
до парламенту 21 липня 2019 року народними 
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сфері. Серед чоловіків більше поширений до-
свід роботи у сфері бізнесу (53%), аніж серед 
жінок (33%).

Серед жінок і чоловіків досить поширений до-
свід роботи помічницею/помічником народного 
депутата – 16% та 19% відповідно. Хоча серед 
жінок, обраних в мажоритарних округах, та-
кий досвід мали тільки 4% (проти 17% серед 
чоловіків), серед жінок, обраних за списками 
– колишніх помічниць вже 21% на рівні з чо-
ловіками (20%). Робота помічником народного 
депутата є поширеним «ліфтом» для внесення 
до прохідної частини виборчого списку партії – 
як для жінок, так і для чоловіків. 

Вивчення попереднього досвіду обраних депу-
татів показало, що обрання до Верховної Ради 
жінок сприяє різноманіттю не тільки з погляду 
ґендеру, а й фахової освіти та досвіду. 

обраних за списками політичних партій. Серед-
ній вік депутатки від мажоритарного округу – 38 
років, зі списку – 39. Середній вік депутата від 
мажоритарного округу – 42 роки, зі списку – 44. 

У середньому серед жінок вищий відсоток 
членства в політичних партіях – 36% проти 
31% серед чоловіків. Спостерігається різниця у 
партійній приналежності жінок і чоловіків, об-
раних від мажоритарних округів та зі списків 
політичних партій. Жінки, обрані від мажори-
тарних округів, частіше є членкинями партій 
(22%), ніж чоловіки, обрані в округах (15%). І 
навпаки, чоловіки, обрані зі списків політичних 
партій, частіше є членами партій (47%), ніж жін-
ки (42%).

Серед жінок найбільш поширений досвід робо-
ти в громадських організаціях та фондах (47% 
серед жінок проти 38% серед чоловіків). Кожна 
четверта депутатка має досвід активізму, во-
лонтерства (26% серед жінок проти 13% серед 
чоловіків). Крім того, більше жінок мають до-
свід роботи в сфері ЗМІ – 17% проти 10% серед 
чоловіків.

У середньому, депутатки та депутати мають 
однаковий досвід роботи в органах державної 
влади та/або місцевого самоврядування – по 
27%. Чоловіки частіше мають досвід роботи 
в місцевих радах (25% проти 10%). Крім того, 
чоловіки були частіше переобрані – 25% мали 
мандат депутата попереднього VIII скликання 
Верховної Ради, проти 16% жінок. 17% жінок та 
15% чоловіків мають досвід роботи в юридичній 



53



54

За нормами, що були чинними під час виборчої 
кампанії у 2019 році, за результатами виборів 
на загальних підставах державне фінансуван-
ня мало бути розподілене між одинадцятьма 
політичними партіями, які отримали не менше 
2% голосів виборців у загальнодержавному 
виборчому окрузі, зокрема між політичними 
партіями «Слуга народу» (43,16% голосів), 
«Опозиційна платформа – За життя» (13,05%), 
«Батьківщина» (18,18%), «Європейська 
Солідарність» (8,1%), «Голос» (5,82%), «Ради-
кальна партія Олега Ляшка» (4,01%), «Сила і 
Честь» (3,82%), «Опозиційний блок» (3.03%), 
«Українська стратегія Гройсмана» (2,41%), 
«Партія Шарія» (2,23%) та «Свобода» (2,15%).  

Водночас 02.10.2019 року новообрана Верхов-
на Рада України ухвалила зміни до Закону «Про 
політичні партії в Україні», якими встановила 
5% прохідний виборчий бар’єр для отримання 
державного фінансування статутної діяльності 
політичних партій, що призвело до позбавлення 
державного фінансування шести партій, які не 
потрапили до Парламенту.

Згідно із законодавством, політичні партії отри-
мують право на державне фінансування їхньої 
статутної діяльності із дня, наступного за днем 
відкриття першого засідання Верховної Ради 
України нового скликання.

передбачене відшкодування політичним пар-
тіям витрат на проведення їхньої передвибор-
чої агітації, якщо за результатами виборів вони 
взяли участь у розподілі депутатських мандатів. 
Відшкодування надається за рахунок коштів 
Державного бюджету України у розмірі фактич-
но здійснених політичною партією витрат згідно 
з остаточним фінансовим звітом.  

За результатами позачергових виборів народ-
них депутатів України 21 липня 2019 року, право 
на таке відшкодування отримали п’ять політич-
них партій, зокрема «Батьківщина», «Голос», 
«Євро пейська Солідарність», «Опозиційна плат-
форма – За життя» та «Слуга народу». Згідно 
з постановою Центральної виборчої комісії від 
5 жовтня 2019 року №1917 загалом вказаним 
політичним партіям передбачене відшкодуван-
ня витрат, пов’язаних із фінансуванням їхньої 
передвиборчої агітації на парламентських вибо-
рах, у сумі 467 мільйонів 327 тисяч 638 гривень 
83 копійки. Із вказаної загальної суми коштів 
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» отри-
має відшкодування 87 мільйонів 214 тисяч 297 
гривень 80 копійок, «Голос» – 105 мільйонів 
669 тисяч 560 гривень, «Європейська Солідар-
ність» – 99 мільйонів 494 тисячі 126 гривень 81 
копійку, «Опозиційна платформа – За життя» – 
60 мільйонів 309 тисяч 381 гривню 40 копійок, 

За інформацією, наданою на запит Національ-
ним агентством з питань запобігання корупції, 
Законом «Про державний бюджет України на 
2020 рік» затверджено видатки на фінансуван-
ня статутної діяльності політичних партій сумою 
283 мільйони 530 тисяч 900 гривень, що від-
повідає щорічному обсягу державного фінансу-
вання статутної діяльності політичних партій на 
2020 рік, визначеному в Законі «Про політичні 
партії в Україні». Кошти, виділені з державного 
бюджету на фінансування статутної діяльності 
політичних партій, розподіляються Національ-
ним агентством з питань запобігання корупції 
відповідно до Закону «Про політичні партії в 
Україні».

Із загальної суми коштів, передбаченої дер-
жавним бюджетом на фінансування статутної 
діяльності політичних партій, у 2020 році для 
партії «Слуга народу» передбачено 140 мільй-
онів 577 тисяч 500 гривень, партії «Опозиційна 
платформа – За життя» – 42 мільйони 538 ти-
сяч 100 гривень, партії «ВО «Батьківщина» – 26 
мільйонів 666 тисяч 100 гривень, партії «Євро-
пейська Солідарність» – 26 мільйонів 410 тисяч 
950 гривень та партії «Голос» 18 мільйонів 985 
тисяч 150 гривень.

Крім державного фінансування статутної 
діяльності політичних партій, законодавством 

8. ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ПОЗАЧЕРГОВИХ ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
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на розмірі фінансового заохочення. Загальне 
скорочення державного фінансування за умо-
ви його розподілу порівну між потенційно все 
більшою кількістю партій, зменшує і ефектив-
ність фінансового заохочення партій як одного 
із засобів для досягнення ґендерної рівності у 
Верховній Раді. В умовах положень Виборчого 
кодексу, що фактично підняв виборчу квоту з 
30 до 40%, питання про ефективність фінан-
сового заохочення партій за забезпечення не 
менше третини кожної зі статей після наступ-
них парламентських виборів стає ще більш 
актуальним. 

Важливо також зазначити, що оскільки політич-
ні партії провадять свою діяльність відповідно 
до Конституції та законів України, вони також 
відповідальні за надання жінкам і чоловікам 
рівних можливостей у громадсько-політичній 
діяльності. Тому при розподілі ресурсів партії на 
передвиборчу агітацію (які потім у разі перемо-
ги партії компенсуються з державного бюджету) 
партіям варто враховувати рівномірний доступ 
до цих ресурсів кандидатів та кандидаток. 

Державне фінансування статутної діяльності 
політичних партій має забезпечувати ефектив-
не заохочення партій до забезпечення рівної 
участі жінок і чоловіків у громадсько-політич-
ній діяльності та прийнятті суспільно важливих 
рішень після виборів. Наразі механізм такого 
заохочення в законодавстві відсутній.

«Слуга народу» – 114 мільйонів 640 тисяч 272 
гривні 82 копійок.

Крім зазначеного фінансування, для партій, які 
забезпечили представництво у Верховній Раді 
кожної зі статей на рівні не менше однієї тре-
тини від загальної кількості народних депутатів 
України, які були обрані від цієї політичної партії 
і набули своїх повноважень, Законом «Про 
політичні партії в Україні» передбачене додат-
кове фінансове заохочення у розмірі 10% від 
суми щорічного державного фінансування ста-
тутної діяльності політичних партій.

За результатами виборів 2014 року до Вер-
ховної Ради України VIII скликання цією пере-
вагою змогла скористатись тільки одна партія 
– «Об’єднання «Самопоміч». Однак за результа-
тами виборів народних депутатів України 2019 
року вже дві політичні партії отримають фінан-
сове заохочення – «Європейська Солідарність» 
та «Голос». Кожній з політичних партій додатко-
во у 2020 році передбачено фінансування по 14 
мільйонів 176 тисяч 550 гривень.

Фінансове заохочення політичних партій, що 
забезпечують представництво у Верховній 
Раді кожної зі статей на рівні не менше тре-
тини, є важливим фактором мотивації партій 
до забезпечення представництва жінок серед 
кандидатів. 

Зменшений обсяг державного фінансування 
парламентських партій у зв’язку із прийняттям 
парламентом 02.10.2019 року змін до Закону 
«Про політичні партії в Україні» позначиться і 
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Із часу проголошення незалежності рівень 
представництва жінок у Верховної РадиУкраїни 
зростав від 2,3% у складі Парламенту I скли-
кання до 21% у складі Парламенту IХ скликан-
ня. Попри неодноразову зміну виборчої систе-
ми та часті зміни виборчого законодавства, 
рівень представництва жінок у Парламенті хоча 
і посту пово зростав, але залишався досить 
низьким. Існує потреба в позитивних діях та за-
безпеченні рівних можливостей для жінок бути 
обраними. 

Вперше про необхідність забезпечити пред-
ставництво жінок і чоловіків у виборчих списках 
політичних партій на виборах до Верховної Ради 
вказано у прийнятому в 2005 році Законі Украї-
ни «Про забезпечення рівних прав та можливо-
стей жінок і чоловіків». У 2013 році Закон «Про 
політичні партії в Україні» зобов’язав партії вно-
сити до статутів положення про 30 відсоткову 
ґендерну квоту на парламентських виборах, а 
в 2015 році така ж вимога щодо статутів була 
поши рена і на місцеві вибори. Однак у Законі 
«Про вибори народних депутатів України» були 
відсутні вимоги щодо дотримання ґендерної 
квоти у виборчих списках й відповідальність за 
невиконання політичними партіями таких ста-
тутних положень не встановлена. 

Аналіз доступних версій статутів політичних 
партій показав, що із десяти партій, що ста-
ли об’єктом дослідження, шість партій внесли 
положення щодо дотримання ґендерних квот 

зують на значний вплив керівництва обласних 
осередків на висування кандидатів та кандида-
ток на місцевих виборах. Відсутність у публіч-
ному доступі статутів у відкритому доступі на 
офіційних ресурсах органів державної влади, 
що здійснюють державну реєстрацію політич-
них партій, значної кількості партій повної та ак-
туальної інформації про склад керівних органів 
не сприяє прозорості їх діяльності. Відсутність 
у публічному доступі повної інформації про 
керівний склад у більшості політичних партій, а 
також відсутність такої інформації на відкритих 
ресурсах офіційних органів влади, що здійсню-
ють державну реєстрацію, не сприяє прозорості 
діяльності політичних партій.

Глибинні інтерв’ю із представниками керівни-
цтва партій та жінками-активістками партій вия-
вили відсутність системного підходу всередині 
партій щодо рекрутингу жінок, висування та 
підтримки жінок на виборах, усунення диспро-
порцій у доступі до ухвалення рішень всередині 
партій, доступу до ресурсів, збалансованого 
представлення кандидаток та кандидатів в ін-
формаційному просторі. 

Ґендерний моніторинг передвиборчих програм 
засвідчив низький рівень ґендерної чутливості 
політичних партій у передвиборчих програмах. 
Лише одна партія – «Європейська солідарність» 
– визначила ґендерну рівність як пріоритет у 
офіційній виборчій програмі, і ще одна партія, 

при формуванні списків кандидатів у народні 
депутати та до місцевих рад у багатомандатних 
округах. В окремих випадках такі норми вказані 
у блоках та відомостях, які не стосуються поряд-
ку формування таких списків, їх затвердження 
тощо, що може свідчити про формальні підходи 
при внесенні змін до статутів. Жодна з партій не 
передбачила у статуті квоту вищу, ніж вимагає 
законодавство. Відсутність у публічному доступі 
актуальних версій статутів у більшості політич-
них партій, а також відсутність такої інформації 
на відкритих ресурсах офіційних органів влади, 
що здійснюють державну реєстрацію партій, не 
сприяє прозорості діяльності політичних партій.

За результатами моніторингу, у складі цен-
тральних керівних органів 10 відібраних 
політичних партій загалом є 17,5% жінок. До 
складу керівних органів обласних організацій 
станом на грудень 2019 року входили 22,8% 
жінок. При цьому більший склад керівного 
органу партії не сприяв більшій інклюзії жінок. 
Кореляція між часткою жінок у складі керівних 
органів обласних організацій партій та показни-
ками представленості жінок серед кандидатів 
від досліджуваних партій у одномандатних 
вибор чих округах, а також результати глибин-
них інтерв’ю вказують на залежність пред-
ставленості жінок серед кандидатів від партій 
у мажоритарних округах від їх представле-
ності у керівництві обласних осередків партій. 
Респонденти глибинних інтерв’ю також вка-

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
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другій половинах списків. Єдиною партією, де 
представництво жінок у першій половині списку 
було дещо вищим, ніж у другій, стала «Євро-
пейська Солідарність» (30% проти 28%).

За виборчими списками від політичних партій, 
які подолали 5% виборчий бар’єр, із 225 де-
путатів до Верховної Ради України обрано 61 
жінку (27%). Формального дотримання ґендер-
ної квоти у виборчих списках кандидатів вияви-
лося недостатньо для представництва жінок на 
рівні 30% як депутаток, обраних за списками. 
Незбалансований розподіл місць у виборчих 
списках мав визначальний вплив на результа-
ти виборів за пропорційною складовою. Серед 
депутатів за списком партії «Слуга народу» 
обра но 28% жінок (33% серед кандидатів), 
«Батьківщина» – 21% (30% серед кандидатів), 
«Опозиційна платформа – За життя» – 14% 
(33% серед кандидатів).

Партії, які забезпечили більш рівномірний роз-
поділ місць нагорі виборчих списків, набли-
зились до ґендерного балансу серед обраних 
депутатів, незважаючи на недотримання квоти 
у виборчих списках. Серед депутатів за спис-
ком партії «Європейська Солідарність» обрано 
39% жінок (29% серед кандидатів у списку), 
«Голос» – 41% (28% серед кандидатів). 

Загалом у одномандатних виборчих округах 
участь у виборах брали 3084 кандидатів від 
партій та самовисуванців, з них 480 жінок (16%) 
та 2604 чоловіків (84%). Серед самовисуван-
ців для участі у виборах зареєструвались 15% 
жінок, серед кандидатів від 22 партій – 16%. 

зацікавленості жінок в громадсько-політичному 
житті, так і про визнання політичними партіями 
професійних якостей та відданості жінок інте-
ресам цих партій. 

Частка жінок, які представляли інтереси партій 
на позачергових виборах народних депутатів 
2019 року, не відповідає частці жінок, висуну-
тих партіями як кандидаток, а також представ-
ництву жінок серед обраних депутатів. 

Загалом, у виборчих списках політичних партій 
участь у виборах брали 2746 кандидатів, з них 
835 жінок (30%) та 1911 чоловіків (70%). 

Із десяти партій, що стали об’єктом дослід-
ження, шість партій забезпечили присутність 
кандидаток у списках на рівні 30% або вище: 
«Самопоміч» (35%), «Батьківщина» (30%), 
«Слуга народу» та «Опозиційна платформа – За 
життя» (по 33%), «Опозицiйний блок» (38%) 
та «Радикальна партія Олега Ляшка» (41%). Не 
дотримана ґендерна квота у виборчих списках 
чотирьох партій, зокрема трьох партій, чиї ста-
тути містять положення про квоту: «Громадян-
ська позиція» та «Сила і Честь» (по 24%), «Го-
лос» (28%), «Європейська Солідарність» (29%).

Жінки були переважно представлені у другій 
половині виборчих списків, де вони мали менші 
шанси на обрання. Середній рівень представни-
цтва жінок в першій половині виборчих списків 
– 23%, тоді як у другій половині – 40%. Із п’яти 
партій, які показали найвищий відсоток жінок 
загалом у списках, чотири показали і найбіль-
шу різницю у представництві жінок в першій та 

«Слуга народу», включила цей пріоритет у про-
граму після реєстрації офіційної програми. 

Партії у програмах застосовують переважно 
ґендерно нечутливий підхід, який може призво-
дити до поглиблення наявних проблем.

Жінки, які складають 54% населення України, 
були більше залучені до виборчого процесу, 
аніж чоловіки – на всіх рівнях, окрім висування 
кандидатів. 

Результати моніторингу показали, що жінки 
були активно залучені на виборах як уповно-
важені особи партій (37% жінок), офіційні спо-
стерігачки від партій (61%) та громадських 
організацій (58%), членкині окружних виборчих 
комісій (59%).

До складу ЦВК на період проведення виборів 
входило 9 жінок (56%) та 7 чоловіків (44%). Це 
був єдиний склад ЦВК з жінкою на посаді голо-
ви, а також єдиний, де жінки були представлені 
більш ніж половиною складу. У новому складі 
ЦВК 5 жінок (29%), з керівних посад – жінка зай-
має посаду секретаря. Вперше серед посадових 
обов’язків одного з членів ЦВК визначено увагу 
до ґендерної проблематики. Відсутність системи 
збору ґендерної статистики виборчого процесу 
з боку ЦВК є несприятливою для моніторингу, 
а також для підвищення обізнаності політичних 
гравців та суспільства в цілому.

Широке залучення жінок на відповідальні поса-
ди уповноважених осіб партій, а також офіцій-
них спостерігачів від партій та громадських ор-
ганізацій може свідчити як про високий рівень 
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депутатку. Серед 43 депутатів, обраних від партії 
«Опозиційна платформа – За життя» – 5 жінок 
(12%), серед 6 депутатів від партії «Опозиційний 
блок» – 1 жінка (17%), серед 26 депутатів від 
«Батьківщини» – 5 жінок (19%), серед 253 депу-
татів від «Слуги народу» – 55 жінок (22%), серед 
25 депутатів від «Європейської Солідарності» – 
9 жінок (36%) та серед 20 депутатів від «Голо-
су» – 9 жінок (45%).

Усі ці дані свідчать про недостатню ефектив-
ність законодавчих механізмів дотримання 
ґендерної квоти, чинних на період проведення 
парламентських виборів 2019 року – а саме ви-
моги про наявність у статуті політичної партії 
положення про ґендерну квоту не менше 30% 
осіб однієї статі у виборчих списках.

Політичні партії – основні гравці, які впливають 
на ґендерний баланс серед кандидатів та май-
бутніх народних депутатів. Із 5830 кандидатів, 
що брали участь у виборах, 4150 (71%) канди-
датів були висунуті партіями. Із 423 депутатів, 
обраних до Парламенту, 377 (89%) депутатів 
були обрані від політичних партій – за списками 
чи від мажоритарних округів. 

Кандидати, які мають ресурсну підтримку від 
партій, мають більші шанси на обрання. Саме 
партії можуть сприяти тому, щоб жінки, які скла-
дають 54% населення України, були представ-
лені у Верховні Раді хоча б на рівні 40%.   

Опитані респонденти як з числа представ-
ників керівництва, так і з числа представниць 
партій відзначили, що причинами збільшення 

«Слуга народу» – корелює з рівнем представни-
цтва жінок серед висуванців від цієї партії у од-
номандатних виборчих округах (16,57%). Стать 
кандидаток не стала бар’єром для виборців, які 
підтримали партію на виборах в одномандат-
них округах.

Вкрай незбалансованим є представництво 
жінок і чоловіків серед обраних депутатів у ре-
гіональному розрізі. У восьми областях України 
серед обраних в одномандатних округах депу-
татів немає жодної жінки, ще в десяти областях 
серед обраних в одномандатних округах депу-
татів є тільки одна жінка. Такий рівень пред-
ставництва є нерепрезентативним з огляду на 
демографічний склад населення областей та 
несприятливим для врахування інтересів та по-
треб різних груп населення. 

Вивчення попереднього досвіду обраних депу-
татів показало, що обрання до Верховної Ради 
жінок сприяє різноманіттю не тільки з погляду 
ґендеру, а й фахової освіти та досвіду. 

Загалом за результатами позачергових виборів 
до Парламенту 21 липня 2019 року народними 
депутатами було обрано 423 особи, зокрема 
335 чоловіків (79%) і 88 жінок (21%). 

Таке представництво все ще залишається не 
репрезентативним, однак є кроком вперед 
порівняно з усіма попередніми скликаннями 
Верховної Ради. 

Від партій «Біла Церква разом», «Єдиний центр» 
та «Самопоміч» було обрано по 1 депутату-
чоловіку (0%), а від партії «Свобода» – одну 

Представництво жінок серед кандидатів від 
десяти партій у одномандатних виборчих окру-
гах було майже вдвічі нижчим, ніж у списках – 
17% проти 32%. Така тенденція характерна для 
більшості партій. Єдиною партією, яка висуну-
ла дещо більший відсоток жінок-кандидаток у 
одномандатних виборчих округах стала партія 
«Голос» – 29% в округах проти 28% у списках. 
Десять партій, що є об’єктом моніторингу, ви-
сунули кандидатів у одномандатних виборчих 
округах в усіх областях України та у м. Київ. 
Водночас представництво жінок та чоловіків від 
партій в областях не було збалансованим, із різ-
ницею від 0% до 27%.

В одномандатних виборчих округах із 199 депу-
татів до Верховної Ради України пройшли 28 
(14%) жінок. За результатами виборів 21 липня 
2019 року пройшли 27 жінок, після проміжних 
виборів 15 березня 2020 року ця цифра зрос-
ла до 28. Участь у виборах за мажоритарною 
вибор чою системою в одномандатних вибор-
чих округах була менш сприятливою для жінок-
канди даток, ніж участь за виборчими списками. 

Остаточні результати в одномандатних округах 
такі: перемогли 152 кандидати від політичних 
партій – зокрема 25 жінок (16%) та 47 самови-
суванців – зокрема 3 жінки (6%). Участь у ви-
борах в одномандатних виборчих округах від 
партій була більш сприятливою для жінок-кан-
дидаток, ніж участь у ролі самовисуванок.

В одномандатних округах рівень представни-
цтва жінок (16,28%) серед обраних депутатів 
від партії, яка здобула найбільше голосів – 



59

для виборців ідентифікацію кандидатів.

На місцевих виборах, як і на парламентських, 
Виборчим кодексом встановлена вимога до ор-
ганізацій партій під час формування єдиного та 
регіональних виборчих списків для участі у ви-
борах, які проводяться за пропорційною систе-
мою, забезпечити присутність у кожній п’ятір-
ці кожного виборчого списку не менше двох 
кандидатів чоловіків або жінок. На виборах до 
сільської, селищної, міської у малих містах до 
90 тисяч виборців, районної у місті та районної 
ради діятиме ґендерна квота в 30 відсотків для 
політичних партій, які висувають списки канди-
датів до відповідних рад.

Різні формулювання щодо однакових по суті 
підстав для відмови у реєстрації списків кан-
дидатів на місцевих і парламентських виборах 
потенційно можуть спровокувати різночитання 
юридичних норм та призводити до правових 
спорів.

Виборчий кодекс передбачає новий підхід 
до визначення розміру грошової застави на 
місцевих виборах, що призвело до зростан-
ня розміру застави у більшості випадків у 10 і 
більше разів, що може бути суттєвою переш-
кодою у реалізації виборчого права для менш 
заможних кандидатів та політичних партій. 
Значне підвищення розміру виборчої заста-
ви матиме непропорційний вплив на можли-
вості жінок і чоловіків брати участь і перема-
гати на місцевих виборах. В Україні, лише за 
офіційними даними, середня зарплата жінок 
на 23% менша, ніж зарплата чоловіків. За ре-

та регіональних виборчих списків кандидатів, 
які повинні містити у кожній п’ятірці (місцях 
з першого по п’яте, з шостого по десяте і так 
далі) кожного виборчого списку не менше двох 
кандидатів кожної статі – чоловіків або жінок. 
Фактично це піднімає розмір квоти з 30% до 
40%, але, що не менш важливо, ця квота під-
кріплена санкційним механізмом. Порушення 
партією таких вимог є підставою для відмови 
Центральною виборчою комісією у реєстрації 
всіх кандидатів у депутати, висунутих партією.

Крім підтримки партії, виборцю водночас на-
дається право додатково проголосувати за 
одно го із кандидатів у регіональному списку від 
обраної партії. Кандидати, яких підтримали 25 і 
більше відсотків виборців від розміру виборчої 
квоти, розміщуються на початку регіонального 
виборчого списку відповідної партії у поряд-
ку зменшення відсотків голосів виборців, які 
підтримали таких кандидатів. Такий механізм 
потенційно може сприяти внутрішньопартійній 
конкуренції, зокрема за ресурси для передви-
борчої кампанії. Таким чином, роль партії при 
пропорційному розподілі доступу до медійних, 
фінансових, організаційних та інших ресурсів 
може зрости. З іншого боку, в умовах підви-
щення квоти та її обов’язковості може зрости 
і конкуренція партій за медійних, авторитетних 
кандидаток. Партії, які зарекомендують себе як 
«чесні гравці», матимуть перевагу в рекрутингу 
потенційно сильних кандидаток. 

Розміщення у бюлетенях ініціалів кандидатів 
замість повних імен та по-батькові ускладнює 

представництва жінок у Верховній Раді є 
підвищен ня активності та більша впевненість 
самих жінок в усіх сферах діяльності, зокре-
ма в політиці; певне руйнування стереотипів 
виборців щодо жінок в політиці; застосування 
ґендерної квоти, також згадувалось фінансове 
заохочення у вигляді додаткового державно-
го фінансування для партій, що забезпечують 
представництво у Верховній Раді кожної зі 
статей на рівні не менше третини. Усі опитані 
жінки вважають, що будь-який формат участі 
у виборах будь-якого рівня є дуже корисним і 
необхідним для жінок майбутніх кандидаток. 
Респондентки зазначили цінність менторства та 
необхідність практичної політичної діяльності, 
яка перевіряє та посилює стресостійкість жінок.

Після виборів 2019 року відбулась чергова 
зміна виборчої системи як для парламентських, 
так і для місцевих виборів, що матиме безпо-
середній вплив на політичне представництво 
жінок і потребує відповідного аналізу.

На парламентських виборах Виборчим кодек-
сом, який набрав чинності 1 січня 2020 року, 
перед бачена лише пропорційна виборча систе-
ма за єдиними партійними списками кандидатів 
у депутати у загальнодержавному виборчому 
окрузі, з яких формуються 27 регіональних ви-
борчих списків кандидатів. Відмова від мажори-
тарної складової може стати сприятливим фак-
тором для збільшення представництва жінок. 

До Виборчого кодексу внесли важливе ново-
введення щодо забезпечення ґендерного 
балан су при формуванні загальнодержавного 
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печення ґендернозбалансованого списку кан-
дидатів.

Загальне скорочення державного фінансуван-
ня за умови його розподілу порівну між потен-
ційно все більшою кількістю партій зменшує і 
ефективність фінансового заохочення партій 
як одного із засобів для досягнення ґендерної 
рівності у Верховній Раді. 

В умовах положень Виборчого кодексу, що 
фактично підняв виборчу квоту з 30 до 40%, 
питання про ефективність фінансового заохо-
чення партій зазабезпечення не менше третини 
кожної зі статей після наступних парламентсь-
ких виборів стає ще більш актуальним.

Важливо також зазначити, що оскільки політич-
ні партії провадять свою діяльність відповідно 
до Конституції та законів України, вони також 
відповідальні за надання жінкам і чоловікам 
рівних можливостей у громадсько-політичній 
діяльності. Тому при розподілі ресурсів на 
перед виборчу агітацію (які потім у разі про-
ходження партії до Парламенту компенсують із 
державного бюджету) партіям варто врахову-
вати рівномірний доступ до цих ресурсів канди-
датів і кандидаток. 

Державне фінансування статутної діяльності 
політичних партій має заохочувати партії до 
забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у 
громадсько-політичній діяльності та ухваленні 
суспільно важливих рішень після виборів. На-
разі механізм такого заохочення в законодав-
стві відсутній.

У 2015 році була також запроваджена практи-
ка додаткового фінансування для політичних 
партій, які за результатами виборів забезпе-
чили представництво у парламенті кожної зі 
статей не менше третини. Сума в розмірі 10 
відсотків щорічного обсягу державного фінан-
сування статутної діяльності політичних партій 
розподіляється порівну між політичними партія-
ми, які забезпечили ґендернозбалансований 
склад обраних народних депутатів. За результа-
тами виборів 2014 року цією перевагою змогла 
скористатись тільки одна партія – «Об’єднання 
«Самопоміч». За результатами парламентсь-
ких виборів 2019 року вже дві політичні партії 
отримають фінансове заохочення – «Європей-
ська Солідарність» та «Голос». Кожній з політич-
них партій додатково у 2020 році передбачено 
фінансування по 14 176 550 гривень.

Крім державного фінансування статутної діяль-
ності політичних партій, законодавством пе-
редбачене відшкодування політичним партіям 
витрат на проведення їхньої передвиборчої 
агітації, якщо за результатами виборів вони взя-
ли участь у розподілі депутатських мандатів. За 
результатами позачергових виборів народних 
депутатів України 21 липня 2019 року, право на 
таке відшкодування отримали п’ять політичних 
партій, а загалом відшкодування складе понад 
467,3 мільйонів гривень.

Фінансове заохочення політичних партій, що 
забезпечують представництво у Верховній Раді 
кожної зі статей на рівні не менше третини, є 
важливим фактором мотивації партій до забез-

зультатами моніторингу встановлено, що у 
середньому розмір виборчого фонду канди-
датки в народні депутати в одномандатних ви-
борчих округах був на 20% меншим за розмір 
виборчого фонду кандидата, а серед самовису-
ванців різниця досягала 54%. За результатами 
глибинних інтерв’ю, дуже часто кандидаткам 
не вистачало коштів на організацію ефективної 
передвиборчої кампанії. Крім того, через від-
сутність фінансових можливостей забезпечити 
свою кампанію на окрузі партії відмовляли охо-
чим кандидатам. Здатність потенційного кан-
дидата чи кандидатки оплатити передвиборчу 
кампанію була названа одним із важливих кри-
теріїв відбору кандидатів керівництвом партії.

Менший доступ до фінансових ресурсів змен-
шує конкурентоспроможність жінок під час ви-
борчої кампанії як на парламентських, так і на 
місцевих виборах. 

Із 2015 року запроваджено, і з 2016 року здій-
снювалось державне фінансування статутної 
діяльності політичних партій. Щорічний обсяг 
такого фінансування визначався у розмірі двох 
сотих від мінімальної заробітної плати, пом-
ноженого на загальну кількість виборців, які 
взяли участь у голосуванні у багатомандатному 
виборчому окрузі. У жовтні 2019 року новоо-
брана Верховна Рада України скоротила обсяг 
державного фінансування статутної діяльності 
політичних партій до однієї сотої розміру міні-
мальної заробітної плати, тобто вдвічі. На 2020 
рік затверджено видатки на фінансування ста-
тутної діяльності політичних партій сумою 283,5 
мільйони гривень.
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Український Жіночий Фонд закликає

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ: 

• при формуванні виборчих списків на парламентських та місцевих виборах, які будуть проводитись за пропорційною системою, дотримуватися 
законодавчої норми про внесення у кожну п’ятірку кожного виборчого списку не менше двох кандидатів кожної статі – чоловіків або жінок; 

• при формуванні виборчих списків до сільських, селищних, міських у малих містах до 90 тисяч виборців, районних у місті та районних рад дотри-
муватись законодавчої норми про представництво не менше 30 відсотків осіб однієї статі у загальній кількості кандидатів до відповідної ради;

• рівномірно розподіляти кандидатів з числа чоловіків та жінок у багатомандатних мажоритарних округах для більш збалансованого 
пред став ництва громади у місцевій раді депутатами обох статей;

• прагнути більш збалансованого представництва жінок і чоловіків кандидатів на виборах усіх рівнів – до рівня 50/50;

• посилювати внутрішньопартійну демократію, долучати жінок, активних та фахових членкинь партії, до ухвалення рішень, зокрема до членства 
у центральних та регіональних керівних органах партії та до висуваня кадидатів та кандидаток;

• підтримувати кандидаток на рівні з кандидатами та передбачити позитивні дії для усунення наявної нерівності;

• провести ґендерний аудит всередині партії та залучити керівництво партії та активних жінок-представниць партії до визначення плану дій за 
резуль татами такого аудиту; 

• незалежно від обсягу державного фінансування передбачити ресурси для впровадження ґендерної рівності у партійній діяльності та на рівні 
ухвалення рішень;

• передбачити використання частини державного фінансування, отриманого як заохочення за забезпечення представництва у Верховній Раді 
кожної зі статей на рівні не менше третини, так і на загальних підставах, на програмну діяльність із просування політики ґендерної рівності 
всередині партій, залучення, навчання та просування жінок-лідерок;

• публікувати у відкритому доступі повну інформацію про склад центральних керівних органів і регіональних осередків, а також актуальну копію 
статуту партії;

• при розробці програм партії ставити права людини як пріоритет, а також відходити від загальних категорій і понять «суспільство», «люди», 
прагнучи врахувати потреби різних соціально-демографічних груп, зокрема таких, як жінки, чоловіки, дівчата, хлопці. Відходити від ґендер-
нонейтрального підходу, який може призводити до поглиблення наявних проблем, та розглядати важливі суспільні проблеми в ґендерному 
аспекті. Залучати до розробки програм відповідних фахівців та громадянське суспільство. 
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ВЕРХОВНУ РАДУ УКРАЇНИ:

• внести зміни до Закону України «Про політичні партії в Україні», визначивши сфери використання коштів, отриманих на фінансування статутної 
діяльності політичної партії та передбачивши використання частки державного фінансування на діяльність із просування політики ґендерної 
рівності;

• до проведення наступних місцевих виборів внести зміни до Виборчого кодексу щодо зменшення виборчої застави, усунувши таким чином 
суттєву перешкоду у реалізації виборчого права для менш заможних кандидатів та політичних партій та зменшивши непропорційний вплив, 
який матиме зростання розміру застави у більшості випадків у 10 і більше разів, на можливості жінок і чоловіків брати участь і перемагати на 
місцевих виборах;

• до проведення наступних місцевих виборів внести зміни до Виборчого кодексу, уніфікувавши положення щодо підстав відмови у реєстрації 
кандидатів у депутати, які стосуються парламентських та місцевих виборів, таким чином усунувши можливості для різних трактувань та право-
вих суперечок;

• відновити ефективність фінансового заохочення політичних партій, що забезпечують представництво у Верховній Раді кожної зі статей на рівні 
не менше третини, шляхом відновлення розміру такого фінансового заохочення. Зокрема, в умовах вже ухваленого зменшення щорічного 
обсягу державного фінансування статутної діяльності політичних партій вдвічі, ухвалити зміни до Закону України «Про політичні партії в Україні», 
збільшивши розмір додаткового фінансування з 10 до 20 відсотків щорічного обсягу державного фінансування статутної діяльності політичних 
партій;

• відновити ефективність фінансового заохочення політичних партій – з наступних парламентських виборів змінити підставу для отримання ними 
додаткового державного фінансування з третини обраних депутатів Верховної Ради іншої статі до 40% з урахуванням запровадженої ґендерної 
квоти на парламентських виборах відповідно до Виборчого кодексу. Передбачити припинення фінансового заохочення політичних партій у 
разі зменшення представництва осіб іншої статі серед обраних від партії народних депутатів та внести відповідні зміни до Закону України «Про 
політичні партії в Україні»;

• внести зміни до Виборчого кодексу, передбачивши публікацію в бюлетенях повних імен та по-батькові кандидатів, замість їх ініціалів, для полег-
шення ідентифікації кандидатів виборцями, які, крім підтримки партії, бажають скористатись своїм правом підтримати конкретного кандидата у 
регіональному списку обраної партії на парламентських та місцевих виборах.
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ЦЕНТРАЛЬНУ ВИБОРЧУ КОМІСІЮ: 

• Запровадити системний підхід до збору та публікації ґендерної статистики по виборам усіх рівнів, що стосується виборчих комісій, спостерігачів, 
уповноважених осіб політичних партій, кандидатів та обраних осіб. Регулярно публікувати відповідну інформацію у виборчий період. Створити 
відповідний розділ на сайті;

• У разі, якщо до початку виборчого процесу на місцевих виборах не відбудеться уніфікації положень щодо підстав відмови у реєстрації кандидатів 
у депутати, які стосуються парламентських та місцевих виборів – опублікувати роз’яснення для територіальних виборчих комісій, уповнова-
жених реєструвати списки, щодо обов’язковості ґендерної квоти.

Український Жіночий Фонд закликає 

ГРОМАДСЬКІ ТА МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, 
зацікавлені у просуванні можливостей для жінок брати участь у політичному житті та в ухваленні рішень: 

• співпрацювати з політичними партіями, органами державної влади та органами адміністрування виборів для фахового аналізу виборчого 
законодавства та виборчої системи, ґендерного аудиту партій, розробки партійних та державних програм у напрямку забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків в політичному житті та загалом в усіх сферах;

• впроваджувати програми тренінгової та менторської підтримки для жінок – потенційних кандидаток, кандидаток та депутаток на місцевих та 
парламентських виборах;

• приділяти увагу ґендерним аспектам при моніторингу виборчих процесів.




