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Короткий огляд
Після знакових президентських виборів 2014 р. – перших після революції Євромайдану та
подальшої незаконної анексії Криму Російською Федерацією, а також окупації територій у
Донецькій та Луганській областях − в Україні було три основні загальнодержавні виборчі події
лише за 2019 р. У березні та квітні 2019 р. відбулися два тури президентських виборів, які
привели до вражаючої перемоги нового президента, Володимира Зеленського. У липні Україна
зосередилася на проведенні парламентських виборів 2019 р., які відбулися 21 липня. Хоча
вибори мали відбутись у жовтні, президент Володимир Зеленський на церемонії інавгурації 17
травня видав указ про достроковий розпуск парламенту і призначення дострокових виборів на
липень, і своїм рішенням від 20 червня його підтримав Конституційний суд України.1 Зважаючи
на такий важливий виборчий період – і на майбутні місцеві вибори у 2020 р. – проаналізувати
перешкоди та можливості на шляху до залучення жінок до майбутніх виборів та поза їхніми
рамками зараз важливіше ніж будь-коли. Хоча акцент здебільшого ставитиметься на успішному
проведенні виборів, також слід приділити увагу забезпеченню того, щоби половина населення
– жінки – мала можливості для рівної та повноцінної участі у виборчому процесі.
У сфері сприяння ґендерній рівності в Україні досягнуто значних успіхів, і багато хто оптимістично
налаштований стосовно напрямку, в якому рухається країна. Жінки відігравали важливу роль у
протестах Євромайдану і продовжують бути активно залученими до ініціатив громадянського
суспільства та руху за мир. Згідно з Конституцією України жінки мають рівні конституційні права.
Однак попри чималу кількість висококваліфікованих українок, укорінені та всепроникні
патріархальні структури вплинули на соціально-економічні сфери життя. Також постають нові
загрози ґендерній рівності, включаючи антиґендерний рух, який активно сприяє пропагуванню
традиційних ґендерних ролей, що створюють загрозу для
«У 1919 р. жінки в Україні
прогресу, якого добилися жінки в боротьбі за рівні права.
Жінки з інших традиційно виключених груп, наприклад, здобули рівні права; у 2019
жінки з інвалідністю, жінки ЛГБТК+, внутрішньо переміщені р. ми готові до рівних
жінки, жінки з ромської громади, жінки із сільських
можливостей».
місцевостей, стикаються з додатковою дискримінацією і
- учасник/ця інтерв’ю
труднощами, коли намагаються скористатися своїми
політичними правами.
Хоча Україна ратифікувала численні міжнародні угоди, спрямовані на підтримку рівної участі
жінок у політичному житті – і прописала рівність прав у своїй Конституції – все ж існують значні
прогалини в забезпеченні реалізації таких зобов’язань. Наприклад, недоліки закону про
ґендерні квоти, через які важче забезпечити обрання достатньої кількості жінок на державні
посади, незважаючи на широку публічну підтримку2. 62% українців підтримують заходи,
спрямовані на посилення участі жінок у політиці, включаючи такі способи, як застосування квот.
Незважаючи на це, напередодні парламентських виборів, що відбулися у липні 2019 р., Україна
мала найнижчий процент жінок у парламенті, порівняно з усіма країнами Європи – набагато

1

КСУ визнав конституційним указ Зеленського про розпуск Ради l.”
UNIAN News Agency, 20 червня 2019. https://www.unian.ua/elections/10581924-ksu-viznav-konstituciynimukazzelenskogo-pro-rozpusk-radi.html.
2
“Ukraine Post-Presidential Election Survey: Key Findings.” International Foundation for Electoral Systems, 7
липня 2019. http://ifesukraine.org/ukraine-post-presidential-election-survey-key-findings/?lang=en
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нижче середньосвітового показника в 24.3 відсотки. Після парламентських виборів 2019 р.
відсоток жінок у парламенті зріс до 20.3; однак він все ще не відповідає міжнародним
стандартам. Міжнародна місія зі спостереження за виборами Національного демократичного
інституту (НДІ) підкреслила у своїй попередній заяві, що партії незначно збільшили кількість
жінок у своїх партійних списках та серед кандидатів одномандатних виборчих округів порівняно
з останніми парламентськими виборами. Тим не менш, лише 13 з 22 партій, що змагалися в
загальнонаціональному виборчому окрузі, мали у своїх партійних списках щонайменше 30
відсотків жінок, які в багатьох випадках були розміщені в «непрохідних» частинах списків.
Кандидати-чоловіки отримали значно більше медіа-висвітлення на національних телеканалах,
ніж жінки, а кандидатки під час кампанії часто стикалися із сексизмом та образами в традиційних
та інтернет-ЗМІ. Інші доповіді спостерігачів дійшли подібних висновків і закликали до
тимчасових спеціальних заходів для жінок, таких як ґендерні квоті. Жінки, як правило, добре
представлені у виборчих адміністраціях на всіх рівнях, у тому числі на керівних посадах.
Хоча дискусії щодо перегляду закону про квоти ведуться вже багато років, Верховна Рада не
вжила спеціальних заходів, які би вирішували проблеми такої диспропорції, і залишила на
парламентські вибори 2019 р. чинним закон у тому вигляді, в якому він застосовувався на
попередніх виборах у 2014 р; станом на липень 2019 р. жінки складали лише 12,3% у Верховній
Раді. Ще однією суттєвою перешкодою для жінок є відсутність достатнього фінансування для
того, щоби балотуватися на політичну посаду, і можна значно вдосконалити законодавство, що
також допомогло би у наданні рівних можливостей жінкам та групам населення, які стикаються
з проявами дискримінації.
Українські жінки добре представлені у виборчій адміністрації, включаючи керівні посади. Понад
половини постійних членів Центральної виборчої комісії (ЦВК) – це жінки. Жінки складають
значну кількість членів виборчих комісій на окружному та дільничному рівнях. Однак ЦВК
історично не вирішувала питання ґендерної рівності у своїх структурах, установах чи
навчальному плані, а нова комісія (призначена у вересні 2018 р.) за час свого існування вже
провела три загальнодержавні виборчі події, а також місцеві вибори – і це, ймовірно, посилює
брак часу й ресурсів, необхідних для того, щоби адекватно пріоритезувати питання ґендерної
рівності. Через відсутність даних, розбитих за ґендерною ознакою складно побачити повну
картину участі жінок як службовиць органів адміністрування виборів, виборців та кандидатів на
посади. Політичні партії не включають до своїх списків достатню кількість жінок як кандидаток і
не завжди підтримують їх як лідерок попри те, що деякі з них публічно заявляють, що вони
вважають участь жінок важливою. Помітно збільшилось число кандидаток на виборах 2019 р.,
висунутих політичними партіями; чотири з п'яти партій, які подолали прохідний бар’єр,
включили 20 відсотків жінок у свої партійні списки. Однак партії, які не подолали бар’єр, а також
партія «Опозиційна платформа – за життя» загалом висунули значно менше жінок. Крім того,
оскільки партійні списки складають лише половину місць в українському парламенті, це не
обов'язково гарантує достатню кількість жінок, обраних до парламенту. Відсутність
внутрішньопартійної демократії означає, що групи чоловіків приймають партійні рішення за
зачиненими дверима, таким чином формуючи власні мережі (також із чоловіків) для участі у
політичних заходах.
Те, як жінки – зокрема, жінки в політиці – представлені у засобах масової інформації, може
відігравати важливу роль у формуванні уявлення громадян про ґендерні ролі та очікувань щодо
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того, як жінки повинні поводитися. Висвітлення жінок у засобах масової інформації може –
приховано чи явно – передавати уявлення про те, у яких сферах жінкам варто перебувати, а у
яких ні. Жінки в українських засобах масової інформації часто зображуються як об’єкти та
жертви: їхнє зображення є сексуалізованим, і акцент часто ставиться на їхній зовнішності, одязі
та особистому житті, а не на їхніх ідеях, думках та знаннях. Таке ставлення сприяє переконаності
в тому, що жінки не належать до сфери політики, а повинні радше зосереджуватися на більш
«жіночних» заняттях – переконаність, яка значною мірою стримує жінок від активної та успішної
участі в політичному житті.
Цей звіт спрямований на те, аби покращити розуміння різниці у впливі різних складових
виборчого процесу на людей різної ґендерної ідентичності й запропонувати рекомендації щодо
вирішення питання нерівності, яка забезпечує привілеї одним, водночас стримуючи інших від
участі у громадському житті. У ньому проаналізовано законодавчу базу, виборчу адміністрацію,
процедуру реєстрації виборців, участь жінок у політичному житті, політичну інформацію, освіту
виборців, а також політичні партії для того, щоби зрозуміти, як власне ґендер впливає на різні
аспекти участі в політичному житті. У додатку X підсумовано можливості для сприяння участі
жінок у політичному житті та вразливості, які можуть перешкоджати успішному досягненню
такої мети.
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Методологія
Метою цієї публікації є аналіз політичного, виборчого та громадянського середовища в Україні
для визначення того, як ґендерна ідентичність людини впливає на її залучення до політичного
життя й доступ до нього. Спираючись на ґендерний аналіз в Україні, проведений IFES в 2014 р.,
було досліджено жіночу участь в різних ролях, включаючи голосування, балотування на посаду,
роботу в адмініструванні виборчого процесу, залучення до громадянського суспільства та участь
у громадянському житті, роботу в якості виборного посадовця та інші відповідні ролі. Внаслідок
такого аналізу було визначено прогалини в залученні до різних процесів, вразливості, які можуть
сприяти обмеженню участі деяких людей через їхню ґендерну ідентичність, а також можливості
для політичного включення та зменшення перешкод на шляху до нього. Результати цього звіту
буде надано цільовим зацікавленим сторонам із метою підтримки подальших адвокаційних
ініціатив, а також буде враховано у процесі формування програми IFES для забезпечення
ґендерної рівності в політичному та громадянському житті.
Цю публікацію вироблено у поєднанні досліджень на місцях та попереднього вивчення
документальних матеріалів, включаючи глибинний аналіз, який проводили національні й
міжнародні експерти. Дослідження на місцях в рамках цього ґендерного аналізу проводилися з
20 по 30 травня 2019 року в Києві, Україна, і далі були доповнені дослідженнями на місцях, які
проводилися упродовж минулого року представниками відповідних національних інституцій в
деяких областях України. Були проведені інтерв’ю із зацікавленими сторонами, включаючи
членів громадянського суспільства, політичних партій, представників ЦВК, депутатів парламенту,
міжнародних спеціалістів та представників ЗМІ. Усі інтерв’ю були напів-структурованими та іноді
проводилися з допомогою перекладача з української та/чи російської мови. Для того, щоб
особи, з якими проводилися інтерв’ю, могли бути були відвертими і щирими – а також для того,
щоби гарантувати, що вони не зазнають небажаних наслідків за свої коментарі – перелік осіб, з
якими було проведено зустрічі, не було включено до цього звіту. Особи, з якими проводилися
інтерв’ю, були повідомлені про заходи із забезпечення анонімності до початку інтерв’ю.
Цей ґендерний аналіз, в першу чергу, зосереджувався на участі жінок, хоча при цьому також
досліджувалася і враховувалася дискримінація інших груп, що базується на ґендерній
ідентичності, (наприклад, дискримінація спільноти ЛГБТК+). Однак важливо пам’ятати про те,
що не всі жінки (чи чоловіки) мають однаковий досвід, тому аналіз проводився за
інтерсекційним принципом. При аналізі враховувалася відмінність у досвіді жінок із різними
ідентичностями, зокрема жінок, які зазнали множинної дискримінації. Сюди входили, не
обмежуючись ними: жінки з інвалідністю, жінки із сільських місцевостей, жінки різного віку,
жінки – представниці національних меншин, внутрішньо переміщені жінки (жінки ВПО) та
представниці спільноти ЛГБТК+.
Цей ґендерний аналіз фінансовано Міністерством міжнародних справ Канади (GAC) в рамках
програми «Забезпечення ефективної участі громадян у впроваджені реформ для ґендерної
рівності» (EMERGE). Кінцева мета EMERGE полягає в посиленні інклюзивності політичного
процесу, роботі над покращенням забезпечення ґендерної рівності шляхом усунення перешкод
на шляху до залучення, а також розбудови спроможності жінок до самореалізації та участі у
громадянських та політичних процесах в Україні.
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Рівне, активне залучення всіх громадян до політичного життя, включаючи жінок, меншини та
інші групи, що зазнають дискримінації, є базовою умовою демократії. Репрезентативне
врядування передбачає, що всі люди можуть брати участь у політичних процесах, а
демографічний склад країни відображений у демократично обраних установах. Для виконання
нашої місії сприяння ефективному врядуванню та забезпечення демократичних прав шляхом
надання можливості брати участь у політичному процесі менш представленим категоріям
населення IFES працює над забезпеченням рівної та значущої участі людей усіх ґендерних
ідентичностей у виборах та політичному житті. IFES враховує перешкоди, які стають на заваді
рівній участі, включаючи конфлікти, перехідний етап розвитку інституцій, соціальноекономічний та культурний контекст. Такий підхід передбачає різний вплив цих перешкод на
людей різних ґендерних ідентичностей, а також те, що успішна робота IFES по всьому світу
залежить від розуміння й врахування ґендерної динаміки.
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Результати оцінювання
Законодавство
Для усунення наявних прогалин у забезпеченні ґендерної рівності в політичному процесі та з
метою створення більш сприятливого середовища для участі жінок у громадському житті
необхідно посилити або реформувати окремі елементи українського законодавства. У
наступному розділі проаналізовано законодавство, чинне на момент виходу цієї публікації.
Оскільки у Верховній Раді йдуть обговорення щодо реформи виборчої системи, у цьому процесі
важливо враховувати досвід використання різноманітних виборчих систем у минулому та те,
наскільки ними забезпечувалося рівноправне представництво жінок. Будь-які зусилля, що
стосуються виборчої реформи, повинні включати розгляд конкретних положень, які би сприяли
рівноправній та змістовній участі жінок на виборних посадах всіх рівнів.
Законодавство забезпечує рівне право українських жінок на вагому участь у політичному та
виборчому процесах. Конституція України гарантує всім громадянам рівні конституційні
свободи, зокрема забороняючи дискримінацію за статтю у Статті 24:
«Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з
чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у
здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї;
спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням
пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати
працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною
підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних
відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям».
Законом «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» вказується на те, що
«Рівні виборчі права та можливості жінок і чоловіків забезпечуються законодавством України.
Політичні партії, виборчі блоки під час висунення кандидатів у народні депутати України в
багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі передбачають представництво
жінок і чоловіків у відповідних виборчих списках. Контроль за цією вимогою здійснюють виборчі
комісії».3
Попри те, що Україна взяла на себе зобов’язання за багатьма міжнародними та регіональними
угодами, що гарантують жінкам рівний доступ до політичного процесу, практична імплементація
цих угод не є послідовною. У 1981 р. Україна ратифікувала Конвенцію про ліквідацію всіх форм
дискримінації щодо жінок (CEDAW) – міжнародну угоду, що є обов’язковою до виконання, котра,
зокрема, гарантує жінкам та чоловікам рівне право голосу, балотування на посаду, участі у
формуванні уряду та організаціях громадянського суспільства у Статті 7.4 У статті 4 CEDAW,
зокрема, йдеться про те, що тимчасові особливі заходи – наприклад, ґендерні квоти – можуть

3

Стаття 15 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» № 2866-IV
(2005) https://zakon.rada.gov.ua/go/2866-15
4
United Nations General Assembly. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women (CEDAW), Resolution 34/180 § Article 7 (1979).
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm#article7
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прискорити досягнення фактичної рівності між жінками та чоловіками. Україна є також
підписантом Міжнародного пакту про громадянські та політичні права – договору, що є
обов’язковим до виконання та покладає на країну обов’язок забезпечити всім громадянам
право брати участь у суспільному житті.
У 1995 р. представники урядів 189 країн, у тому числі й України, взяли на себе зобов’язання
Пекінської платформи дій, яка вважається одним із найбільш універсальних планів дій у сфері
забезпечення прав жінок та дівчат. Хоча ця платформа не є обов’язковою до виконання, вона
підтримує афірмативні заходи (заходи позитивної дискримінації) – наприклад, ґендерні квоти –
які ведуть до рівнішого розподілу повноважень у процесі прийняття рішень.5 Зокрема, у
Платформі передбачено стандарт 30-відсоткового представництва жінок на посадах, пов’язаних
із прийняттям рішень.
Також існують регіональні стандарти, визначені Комітетом міністрів Ради Європи, які спрямовані
на досягнення збалансованої участі жінок та чоловіків у прийнятті політичних та державних
рішень. Рекомендація Rec(2003)3 вважає «збалансованим» таке представництво, за якого
відсоток жінок чи чоловіків у будь-якому органі, відповідальному за прийняття рішень, є не
меншим за 40, і рекомендує проведення реформ законодавства, серед яких встановлення
певного обов’язкового рівня представництва на виборах. Норма щодо збільшення
представництва та/або забезпечення рівності також міститься й у Кодексі належної практики у
виборчих справах Венеціанської Комісії, де, зокрема, зазначено, що: «Якщо існує окрема
конституційна база, то можна прийняти правила, що забезпечать певний баланс між двома
статями у виборних органах чи навіть паритет».6 В Україні ця конституційна основа забезпечена
згаданою вище статтею 24. Кодекс також визначає найкращі практики розробки та
впровадження квот, такі як «ґендерний зіппер» (система, яка вимагає, щоби жінки та чоловіки у
виборчих списках чергувалися).7
Законодавство: ґендерні квоти на парламентських виборах
З часів здобуття незалежності в 1991 р. під час виборів до Верховної Ради, українського
парламенту, використовувалися різноманітні виборчі системи. Нинішня змішана виборча
система, яка застосовувалася на парламентських виборах 2014 р. та 2019 р., складається з двох
компонентів: мажоритарна система в одномандатних виборчих округах, за якою обирається 225
депутатів, і система пропорційного представництва із закритими партійними списками для
решти 225 місць у парламенті.8

5

United Nations General Assembly. Beijing Declaration and Platform for Action, Resolution 50/203 § Articles
182, 187, 190 (1995).
http://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf.
6
Council of Europe Venice Commission. Code of Good Practice in Electoral Matters: adopted guidelines and
draft explanatory report, § Section 2.5 (2002).
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CompilationDemocracyen.pdf.
7
Council of Europe Committee of Ministers. Recommendation of the Committee of Ministers to member
states on balanced participation of women and men in political and public decision making, Rec (2003).
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e0848.
8
На парламентських виборах 2019 р. через конфлікт лише 199 місць було обрано в одномандатних
виборчих округах.
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Наразі Закон «Про політичні партії в Україні» 2001 р. є єдиним законом, який містить положення
про ґендерні квоти. У статті 8 зазначається, що:
«Статут політичної партії має містити такі відомості: […] розмір квот, що
визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому
списку кандидатів у народні депутати України від партії у загальнодержавному
окрузі, кандидатів у депутати місцевих рад в багатомандатних виборчих округах
і має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому
списку».9
Фактично закон вимагає, щоби партії включали ґендерні квоти до своїх статутів, але не містить
положень, які би забезпечували дотримання таких норм на практиці. Закон «Про вибори
народних депутатів України» (2011 р.) не містить положень про ґендерні квоти. Так само
Конституція не містить норм щодо закріплення певної виборної чи призначуваної посади за
представником/представницею певної статі. Отже, згадка про ґендерні квоти, що міститься в
Законі «Про політичні партії в Україні», юридично не зобов'язує сторони дотримуватися норм
щодо ґендерних квот, а також не зобов'язує ЦВК вживати заходів, таких як відхилення
партійного списку або відправлення його назад на виправлення, і тому не є достатньою для
підвищення участі жінок.
Хоча положення про ґендерні квоти в Законі «Про політичні
партії в Україні» є позитивним кроком, норма про те, що
ґендерна квота повинна бути встановлена в статутах партій,
а не у виборчому законодавстві, яке регулює фактичні списки
партій, означає, що партії не мають юридичного
зобов'язання виконувати вимоги, що стосуються квот. Партії
не стикаються з жодними юридичними наслідками в разі
недотримання цих положень у своїх статутах, бо жодних
санкцій законодавством не передбачено.

«Без просування такої
квоти ми не побачимо [у
парламенті] нікого, хто
представлятиме права
жінок чи права людини».
- учасник/ця інтерв’ю

Лише дев'ять із 29 політичних партій вирішили висунути 30 відсотків жінок за партійними
списками на парламентських виборах 2014 р., і лише одна партія забезпечила обрання
щонайменше 30 відсотків жінок. На парламентських виборах 2019 р. аналіз списків 10
політичних партій із найбільшою підтримкою в усіх регіонах продемонстрував, що шість із цих
10 партій висунули принаймні 30 відсотків жінок у своїх партійних списках.10 Попри цей зріст
кількості кандидаток у більшій кількості партій, не менше 30 відсотків жінок до парламенту було
обрано лише за списками двох партій. Це може бути пов’язано з розміщенням жінок на нижчих
позиціях у партійних списках, що зменшує ймовірність бути обраними.
Питання розміщення в списках підкреслює інші недоліки квот. Навіть якби була можливість
впровадити на практиці такі квоти, які передбачені Законом «Про політичні партії в Україні»,
вони містять прогалини, котрі суттєво знижують їхню ефективність. Зокрема, закон не містить

9

Стаття 8 Закону України ««Про політичні партії в Україні» № 2866-IV (2001).
https://zakon.rada.gov.ua/go/2365-14.
10
“Women in Elections: Hurdle Race,” Ukrainian Women’s Fund, липень 2019,
https://www.uwf.org.ua/en/news/11582.
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жодних конкретних правил розміщення кандидатів у списках партій, а це означає, що партії
можуть дотриматись 30-відсоткової квоти, поставивши всіх своїх кандидаток у нижній частині
списку на «непрохідних» місцях.
Ще одне питання, у якому чинне законодавство не сприяє посиленню участі жінок, – це правила
заміни кандидатів та обраних депутатів. Коли народну депутатку призначають на посаду
міністра чи на іншу державну посаду, її посаду займає наступний відповідний кандидат із
партійного списку, який часто є чоловіком. Окрім того, політичні партії можуть змінювати
кандидатів у партійному списку після того, як список зареєстровано, або ж кандидати можуть
знімати свої кандидатури після реєстрації. Це також може негативно впливати на
представленість жінок, оскільки партії можуть дотримуватись 30-відсоткової квоти при
реєстрації партійного списку, але далі замінювати кандидаток на чоловіків після реєстрації
списку. Суворіші правила заміни – і народних депутатів, і кандидатів – могли би допомогти в
розв’язанні цих питань (див. детальніше в Рекомендаціях).
Нарешті, з огляду на виборчу систему, половина депутатів обирається в одномандатних
виборчих округах, а не за партійними списками, а отже на них не розповсюджуються вимоги
щодо забезпечення квот, передбачені Законом «Про політичні партії в Україні». Навіть якщо у
своїх загальнонаціональних партійних списках партії висувають 30 відсотків жінок, фактичне
представництво жінок серед обраних депутатів буде значно меншим через те, що вони не
висувають жінок в одномандатних округах, де ті мають можливість здобути перемогу. Це
неодноразово підтверджувалося на практиці. Під час парламентських виборів 2014 р. у 198
одномандатних округах було обрано лише дві жінки. Після виборів у 2019 р. відбулося значне
зростання: жінки складають приблизно 13 відсотків депутатів, обраних в одномандатних
виборчих округах; однак це пов’язано з популярністю однієї партії, яка висунула більшу кількість
жінок в одномандатних округах, а не зусиллями партій щодо висування жінок в округах, де ті
мають можливість здобути перемогу.
Законодавство: Ґендерні квоти на місцевих виборах
На місцевих виборах, проведення яких регулюється окремим законом «Про місцеві вибори»
використовується інша виборча система. Так, на місцевих виборах на практиці застосовуються
три різні виборчі системи, зокрема й так звана Санкт-Петербурзька система:
1. Мажоритарна система відносної більшості на виборах сільських та селищних рад, а
також голів сіл, селищ та міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч;
2. Мажоритарна система абсолютної більшості на виборах міських голів у містах, кількість
виборців у яких дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч; і
3. «Квазі-пропорційна система з відкритими списками» на виборах обласних, районних та
міських рад усіх розмірів.11
Законом України «Про місцеві вибори» (2015 р.) у частині 3 статті 4 передбачається ґендерна
квота: «Представництво осіб однієї статі у виборчих списках кандидатів у депутати місцевих рад
у багатомандатних виборчих округах має становити не менше 30 відсотків загальної кількості
11

“Elections in Ukraine: October 25 Local Elections.” Frequently Asked Questions. International Foundation for
Electoral Systems, 21 жовтня 2015.
https://www.ifes.org/sites/default/files/2015_ifes_ukraine_local_elections_faq_final.pdf.
10

Міжнародна фундація виборчих систем

кандидатів у виборчому списку». Але ЦВК прийняла постанову, якою встановила, що
недотримання 30-відсоткової ґендерної квоти не може вважатися причиною для відхилення
реєстрації партійного списку, положення, яке було пізніше затверджено рішенням Вищого
адміністративного суду у 2015 році.12 Тому ЦВК не має повноважень відхиляти список партій,
якщо він не відповідає вимогам щодо забезпечення рівного представництва статей.
До політичних партій, які беруть участь у місцевих виборах, також застосовується те саме
положення про ґендерні квоти, що міститься у статті 8 Закону «Про політичні партії в Україні»
2001 р. Недоліки цього положення є ще більш вираженими, ніж на національному рівні з кількох
причин. Як зазначалося вище, санкцій за недотримання квот немає. Відсутність ґендерних квот
на практиці буде особливо помітним, оскільки в рамках процесу децентралізації органи
місцевого самоврядування отримають більший вплив та матимуть більше фінансових
можливостей.
Законодавство: політичне фінансування та фінансування передвиборчої агітації
Чинна стратегія України, спрямована на збільшення кількості жінок на виборних посадах,
базується на заохоченні партій за допомогою механізму державного фінансування, а не шляхом
застосування санкцій за недотримання квот. З 2016 року політичні партії в Україні отримують
пряме державне фінансування статутної діяльності партії. Згідно з частиною 3 статті 17 Закону
«Про політичні партії в Україні» право на державне фінансування мають партії, які отримали
щонайменше два відсотки «голосів виборців від загальної кількості голосів виборців, поданих за
всі виборчі списки кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному
багатомандатному виборчому окрузі». Державне фінансування було надано партіям, які брали
участь у позачергових парламентських виборах 2014 р., хоча до встановлення результатів
парламентських виборів 2019 р. фінансування отримали партії, які здобули п’ять відсотків
голосів виборців. Фінансування розподіляється відповідно до частки голосів, отриманої кожною
партією, при цьому додаткові 10 відсотків розподіляються порівну між політичними партіями,
які змогли забезпечити, що «за результатами останніх чергових чи позачергових виборів
народних депутатів України кількість представників однієї статі серед обраних від відповідних
політичних партій народних депутатів України, які набули своїх повноважень, не перевищує двох
третин від загальної кількості народних депутатів України, обраних від цієї політичної партії».
Зазначені 10 відсотків рівномірно розподіляються між партіями, які досягли цього показника.
Хоча національні списки дев’яти партій із 29 відповідали таким вимогам (31 відсоток партій) на
парламентських виборах 2014 р, за результатами виборів лише одна партія, «Самопоміч»,
забезпечила представництво жінок на рівні 30 відсотків у Верховній Раді. Попередні результати
виборів 2019 р. свідчать про те, що дві з п'яти партій, які подолали 5-відсотковий виборчий
бар’єр, партії «Європейська солідарність» та «Голос», мають право на 10 відсотків від загальної
суми щорічного фінансування політичних партій, оскільки за їхніми списками було обрано
щонайменше 30 відсотків жінок.13 Загальний щорічний обсяг державного фінансування для всіх

12

Dean, Laura A. and Pedro A. G. Dos Santos. “The Implications of Gender Quotas in Ukraine: A Case Study of
Legislated Candidate Quotas in Eastern Europe’s Most Precarious Democracy.” Teorija in Praksa 54, No. 2,
2017. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/tip_02_2017_dean_santos.pdf?sfvrsn=2.
13
The percentage of women MPs elected from Holos could be as large as 45 percent, while the percentage of
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політичних партій, які мають право на його отримання (партії, які здобули не менше двох
відсотків голосів у загальнонаціональному виборчому окрузі) становить 565 мільйонів гривень
або 22 мільйони доларів США. Десять відсотків від цієї суми будуть рівномірно розподілені між
партіями «Голос» та «Європейська солідарність»; кожна партія отримуватиме 28,25 млн. грн. або
1,1 млн. доларів США щорічно (на додаток до річної частки, доступної для всіх парламентських
партій).
Наразі питання додаткових 10 відсотків до фінансування партій постає в тому, що якщо більше
партій буде забезпечувати представництво на рівні 30 відсотків, то більше партій отримуватиме
частку 10-відсоткового резервного фонду, а це означає, що сума для кожної партії буде
зменшуватися (хоча цього не відбулося під час парламентських виборів 2019 р., оскільки лише
дві партії забезпечили необхідний рівень представництва жінок). Це означає, що чим більше
партій буде забезпечувати дотримання цих вимог, тим менше партії матимуть стимул це робити,
оскільки їм виділятиметься менше коштів. Пропозиція розраховувати суму додаткових 10
відсотків від обсягу державного фінансування, на яке має право конкретна партія, розв’яже цю
проблему, оскільки сума фінансування не буде зменшуватися в процесі збільшення кількості
партій, які забезпечуватимуть дотримання цих вимог.
Чинне законодавство у сфері фінансування передвиборчої агітації та політичного фінансування
може стримувати можливості жінок чесно змагатися за представництво у виборних органах,
особливо в одномандатних виборчих округах, де жінкам було особливо важко перемогти на
попередніх виборах. Попри те, що законодавство, яке регулює фінансування кампаній в
одномандатних виборчих округах є ґендерно-нейтральним, ширший контекст політичного
фінансування виборчих перегонів в одномандатних виборчих округах робить такі правила
значно складнішими для жінок. Зазвичай жінки повідомляють, що мають менший доступ до
політичного фінансування для проведення агітації, і зазначають, що вони отримують меншу
підтримку, менше ефірного часу та фінансування для реклами в ЗМІ, ніж їхні колеги-чоловіки.
Така підтримка є надзвичайно важливою під час виборчих перегонів в одномандатних виборчих
округах, де виборці обирають конкретного кандидата, а не партію. Зокрема, під час виборчих
перегонів в одномандатних виборчих округах саме окремий кандидат займається збором
коштів, в той час як у багатомандатних виборчих округах, партія несе головну відповідальність.
Загалом, регулювання політичного фінансування – це глобальна проблема в Україні, яка має
особливо негативний вплив на участь жінок.
У зв’язку з недостатнім контролем за дотриманням положень про політичне фінансування,
слабкими санкціями за недотримання норм, а також відсутністю регулювання негрошових
пожертв, партії та кандидати можуть скористатися цими прогалинами при зборі та витрачанні
коштів, що виділяються на проведення кампаній. Недбале застосування положень про політичне
фінансування, як правило, допомагає тим кандидатам – і це, як правило, чоловіки – які мають
міцні зв’язки з впливовими та багатими особами. Отже, нечіткі положення про фінансування
передвиборчої агітації часто мають непропорційно негативний вплив на участь кандидаток.14

women elected could reach 36 percent from the European Solidarity party. Відсоток депутаток, обраних від
партії «Голос», може досягти 45, а відсоток обраних жінок від партії «Європейська солідарність» – 36.
14
Cigane, Lolita, and Magnus Ohman. “Political Finance and Gender Equality.” White Paper Series.
International
12

Міжнародна фундація виборчих систем

Рекомендації
1. Внести зміни до виборчого законодавства й передбачити ґендерну квоту на
парламентських виборах в розмірі 40 відсотків, яка передбачатиме санкції за її
недотримання та міститиме правила розміщення кандидатів у партійних списках.
Як зазначалося вище, чинні положення щодо ґендерних квот, які містяться в Законі «Про
політичні партії в Україні» не передбачають жодних правил розміщення кандидатів у списках
партій та не містять санкцій за недотримання таких положень. Положення про ґендерні квоти
мають міститися у виборчому законодавстві, а не у Законі «Про політичні партії в Україні», а до
Закону «Про політичні партії в Україні» слід внести зміни, щоби врахувати будь-які зміни до
виборчого законодавства, що стосуються цих питань. Крім того, 30-відсотковий поріг у чинному
Законі «Про політичні партії в Україні» є недостатнім для збільшення кількості обраних жінок.
Щоби наблизитись до дотримання Рекомендації Рек (2003)3 Ради Міністрів Ради Європи, Україні
слід прагнути досягти законодавчо закріпленого представництва жінок у списках партій на рівні
40 відсотків. Квота також повинна містити правила розміщення, зокрема положення, яке
визначатиме, що два з кожних п'яти кандидатів у списках національних партій повинні бути
жінками. Закон про квоти також повинен надавати ЦВК повноваження відхиляти партійні
списки, якщо вони не відповідають вимогам рівного представництва статей.
2. Змінити чинні положення, з тим аби забезпечити, щоб у списках партій після їхньої
реєстрації зберігався сталий рівень представництва жінок.
Наразі, якщо кандидатку виключено зі списку партії після його реєстрації, її можна замінити на
кандидата-чоловіка. Це може дозволити партіям дотримуватись ґендерної квоти на етапі
реєстрації партійного списку, але дозволяє їм замінити жінок на чоловіків після проведення такої
реєстрації. Щоби закрити цю прогалину, вкрай важливо внести зміни до чинних норм з тим,
щоби навіть після реєстрації рівень представництва жінок у списку партії залишався сталим –
тільки так списки партій можуть повною мірою відповідати положенням законодавства, що
стосуються рівного представництва жінок і чоловіків у парламенті.
3. Внести зміни до положень про державне фінансування партій, щоби зберегти та
збільшити заохочення для партій за умов, коли декілька партій забезпечать
представництво жінок на встановленому законом рівні, та передбачити, щоби певну
частину державного фінансування партії використовували на сприяння політичній
участі жінок.
Наразі 10 відсотків державного фінансування політичних партій відводиться партіям, які
забезпечують представництво жінок у депутатській фракції на рівні 30 і більше. Однак у чинному
законі не вказано, що партія повинна зберігати представництво жінок у Верховній Раді на цьому
ж рівні для того, щоби продовжувати отримувати таке фінансування. Окрім того, з тим, як більша
кількість партій забезпечуватиме такий рівень представництва, сума, яка виділяється кожній
партії, буде зменшуватися, і таким чином стимул буде меншим. До положення про державне
фінансування необхідно внести поправку таким чином, щоби партії, які дотримуються

Foundation for Electoral Systems, серпень 2014.
https://www.ifes.org/sites/default/files/political_finance_and_gender_equality.pdf.
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положення щодо забезпечення 30-відсоткового представництва жінок, отримували додаткових
10 відсотків фінансування від суми державного фінансування статутної діяльності конкретної
партії. Це означає, що навіть якщо більша кількість партій дотримуватиметься цієї вимоги, сума
такого заохочення не зменшуватиметься. Також закон повинен визначати, що значний відсоток
державних коштів, що виділяються партіям, має бути використаний для сприяння політичній
участі жінок або для проведення заходів із просування ґендерної рівності, таких як навчання для
кандидаток, зустрічі з жінками-виборцями або навчальні матеріали з просвіти виборців для
членкинь партії.
4. Зміцнити законодавчі положення у сфері політичного фінансування та фінансування
передвиборчої агітації із метою встановлення жорсткіших покарань за
недотримання цих положень, підтримки застосування чинних санкцій, а також
надання роз’яснень щодо того, які установи несуть відповідальність за їхнє
застосування.
Прогалини в законодавстві, реалізації та правозастосуванні законодавства про політичне
фінансування та фінансування передвиборчої агітації можуть мати непропорційно погані
наслідки для кандидаток. Шляхом посилення чинних законів і положень про політичне
фінансування та фінансування передвиборчої агітації, органи, відповідальні за прийняття
рішень, можуть забезпечити рівні можливості для тих, хто змагається за виборну посаду. Серед
реформ можуть бути: роз’яснення повноважень ЦВК і Національного агентства з питань
запобігання корупції (НАЗК) стосовно примусового застосування положень і забезпечення
власної незалежності від інших гілок влади, визначення чітких критеріїв для розслідування
потенційних порушень та застосування санкцій до порушників, а також регулювання
фінансування передвиборчої агітації третіми сторонами. Слід також вдосконалити систему
виборчого правосуддя для того, щоби забезпечити правозастосування цих положень, надати
рівні умови та переконатись у тому, що процес подання скарг є прозорим та зрозумілим для всіх
заявників, зокрема і жінок.

Виборча адміністрація
Після президентських та парламентських виборів 2019 р. спостерігачі відзначили, що виборча
адміністрація загалом є ґендерно-збалансованою. В Україні діє трирівнева система адміністрації
виборів, що складається з ЦВК, окружних виборчих комісій (ОВК) та дільничних виборчих комісій
(ДВК). ЦВК – це постійно діючий орган із 17 осіб, склад якого востаннє оновлювався восени 2018
р. Кожен член комісії перебуває на посаді упродовж семирічного терміну. Головний офіс ЦВК
знаходиться у Києві, ЦВК має загальні повноваження щодо планування, регулювання та
контролю за проведенням виборів. ЦВК контролює формування ОВК та ДВК, видає укази щодо
реалізації чинного виборчого законодавства, друкує бюлетені, веде реєстр виборців і розглядає
виборчі скарги на ОВК, національних політичних партій чи будь-яких кандидатів у
загальнодержавних виборчих округах.
ОВК і ДВК формуються на період виборів на основі висувань від партій та/чи кандидатів. ОВК
несуть відповідальність за формування ДВК, зведення результатів і призначення виборчих
дільниць. ОВК виступають посередниками між ЦВК та ДВК, розповсюджують бюлетені,
розглядають скарги, пов’язані з виборами, підводять підсумки за результатами по кожній ДВК у
своїх округах. ОВК також несуть відповідальність за акредитацію спостерігачів. У кожній ОВК є
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принаймні 12 членів, висунутих кандидатами, що балотуються. Сформовані не пізніше ніж за 18
днів до дня виборів, ДВК несуть відповідальність за створення та керування виборчими
дільницями в день виборів. Їхня відповідальність включає забезпечення можливості
проведення процесу голосування, підрахунок і зведення результатів, надсилання результатів на
узагальнення і підрахунок, а також розгляд пов’язаних із виборами скарг, які виникають під час
голосування. У кожній ДВК є принаймні дев’ять членів, призначених кандидатами, які
балотуються на виборах.
Дев’ять із 16 членів комісії ЦВК – жінки, включаючи Голову ЦВК Тетяну Сліпачук. Більшість із
нинішніх членів комісії було призначено у вересні 2018 р. На даний момент ЦВК не збирає дані
про своїх працівників із розбивкою за ґендерною ознакою, і це ускладнює аналіз складу
секретаріату ЦВК. ґендерних квот для працівників ЦВК, ОВК чи ДВК, які би вимагали певного
відсотку жінок у складі їхніх працівників, не передбачено, хоча дані вказують на те, що жінки
добре представлені в ОВК та ДВК . У першому турі президентських виборів жінки склали 57
відсотків членів ОВК; 46 відсотків (91 із 199) ОВК мали головою жінку, у 56 відсотках (111 із 199)
ОВК заступниками голови комісії були жінки, а в 63 відсотках (126 із 199) ОВК жінки були
секретарями.15 Сімдесят два відсотки ДВК на тих дільницях, на яких були присутні спостерігачі
ОБСЄ, очолювали жінки.16 У другому турі жінки складали вищий відсоток у цих органах: 60
відсотків членів ОВК: 106 голів ОВК (53 відсотків) та 143 секретаря ОВК (72 відсотки) – жінки.
Жінки склали 78 відсотків голів ДВК на тих дільницях, де були присутні представники ОБСЄ.17 На
парламентських виборах 2019 р. жінки склали 59 відсотків членів ОВК.18
Простежується брак ґендерно-специфічних інституційних структур, які підтримують залучення
жінок до політичного життя та виборчого процесу на рівні цих органів адміністрування виборів.
Станом на момент проведенням оцінювання, комісія не має внутрішньої ґендерної політики й
не проводила внутрішнього ґендерного аудиту чи перегляду. Немає ані окремої контактної
особи з ґендерних питань у секретаріаті, ані відділу або робочої групи з ґендерних питань.
Незважаючи на брак інституційних структур, інтерв’ю вказують на те, що наразі у цій ЦВК питання
ґендерної рівності має більше підтримки, ніж раніше. У ширше портфоліо члена комісії Ірини
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Єфремової входить питання ґендерної рівності, а також включення осіб з інвалідністю.19 ЦВК не
виділяє кошти зі свого бюджету на програми, присвячені політичній участі жінок.
Якщо говорити про навчання та професійний розвиток працівників, то існує потреба в тому,
щоби ознайомити працівників виборчих комісій із важливістю сприяння участі жінок у виборах
та застосування ґендерно-чутливого підходу до розробки та впровадження виборчих програм.
Деякі учасники інтерв’ю відзначили відсутність розуміння працівниками виборчих дільниць прав
жінок з інвалідністю на дільницях, що є особливо актуальним з огляду на світову тенденцію, яка
свідчить, що більшість людей з інвалідністю є жінками. Наприклад, декілька учасників інтерв’ю
зазначили, що деякі працівники виборчих дільниць використовували нетактовну лексику й не
розуміли, яких заходів можна вжити, щоби зробити процес голосування людей з інвалідністю
більш доступним. Виборча комісія не збирає даних про працівників, зареєстрованих виборців,
реєстрацію кандидатів та явку виборців із розбивкою за ґендерною ознакою. Збір таких даних
міг би допомогти виборчій комісії краще розуміти питання участі жінок на всіх етапах виборчого
процесу.
Рекомендації
1. Закріпити ґендерну рівність у структурах виборчої комісії.
На даний момент у ЦВК немає окремої контактної особи чи відділу з ґендерних питань.
Закріплення ґендерної рівності у структурі ЦВК забезпечило би належну увагу до цієї теми і
відповідні ресурси на її розвиток. Важливо забезпечити належне фінансування контактній особі
чи відділу з ґендерних питань, щоби включити ґендерні питання у роботу ЦВК, а також
реалізувати окремі програми, присвячені участі жінок у політичному житті. Якщо ЦВК
забезпечить постійну присутність у регіонах і/чи децентралізується, то можна призначити
контактну особу на регіональному рівні. Ці особи могли би також виконувати інші обов’язки (тоді
як контактна особа з ґендерних питань на національному рівні повинна мати портфоліо, яке
складається лише з ініціатив, пов’язаних із ґендерною рівністю), але мають завдання
впроваджувати і звітуватися з питань ґендерної рівності в кожному окрузі.
2. Інтегрувати ґендерне питання у процес стратегічного та операційного
планування ЦВК.
Для того, щоби ґендерна рівність залишилася пріоритетом ЦВК та її діяльності, важливо, аби
ґендерне питання було інтегровано у процес стратегічного та операційного планування. Це
передбачає включення зобов’язань щодо ґендерної рівності та участі жінок до загальних цілей
комісії, в тому числі формулювання місії і бачення та/чи до керівних цінностей чи принципів
комісії в цілому. Операційний план повинен також включати ґендерне питання з метою
забезпечення можливостей рівної участі представників усіх статей у виборчому процесі. Серед
ініціатив тут можна виділити: інформація, що стосується виборів, орієнтована на жінок як цільову
аудиторію, навчання для кандидаток і/чи інформування політичних партій про важливість
дотримання ґендерних квот.
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3. Збирати дані про працівників, зареєстрованих виборців, реєстрацію кандидатів і
явку виборців із розбивкою за ґендерною ознакою та зробити цю інформацію
публічною та легко доступною.
Дані з розбивкою за ґендерною ознакою є важливими для розуміння поточної ситуації з участю
жінок. На даний момент дані з розбивкою за ґендерною ознакою не перебувають в публічному
доступі на постійній основі. Забезпечення такими даними могло би дати більше можливостей
ЦВК, жіночим групам громадянського суспільства, політичним партіям та міжнародним
учасникам адаптувати свої заходи таким чином, аби краще долати перешкоди та проблеми,
пов’язані з рівною участю жінок. Подальша розбивка на основі інших критеріїв – наприклад,
регіону, віку та інвалідності – могла би допомогти цим організаціям конкретизувати свої підходи
з метою підтримки окремих груп.
4. Забезпечувати працівникам усіх рівнів навчання з питань важливості включення
виключених або недостатньо представлених соціальних груп, в тому числі жінок.
Працівники виборчих комісій повинні усвідомлювати важливість спеціальних заходів,
спрямованих на забезпечення включення жінок та представників інших груп населення, які
стикаються з перешкодами на шляху до участі у виборчому процесі. Навчальні програми повинні
висвітлювати міжнародні приклади (зокрема, з європейських країн, з метою ознайомлення з
найкращими практиками Європи, зважаючи на європейські прагнення України, а також із країн
з нижчим ВВП, ніж в Україні, щоби показати, що деякі з таких спеціальних заходів не є
коштовними) і стандарти включення. Вони повинні включати приклади спільних перешкод, з
якими стикаються різні групи у виборчому процесі, і давати працівникам інструкції щодо
подолання цих перешкод. Для прикладу, коли йдеться про навчання працівників виборчих
дільниць, програма тренінгу могла би включати сценарій, в якому жінка з порушеннями зору
приходить на виборчу дільницю, та інструкції працівникам виборчих дільниць стосовно її прав і
того, як надавати їй допомогу.
5. Виділити законодавчо затверджену частину виборчого бюджету для реалізації
програм, спрямованих на забезпечення участі жінок у політичному житті.
Забезпечення окремої суми з виборчого бюджету на програми, спрямовані на сприяння участі
жінок у політичному житті, допоможе показати, що ґендерна рівність є пріоритетом ЦВК, і
надасть працівникам ресурси для реалізації програм, спрямованих на забезпечення участі жінок
у політичному житті. Серед таких програм можуть бути: внутрішній тренінг з питань ґендерної
рівності в контексті виборів для працівників органів адміністрування виборами, тренінг для
кандидаток на парламентських чи місцевих виборах, а також проведення внутрішнього
ґендерного аудиту у ЦВК. Цей бюджет також може бути використаний для фінансування плану
дій ЦВК з ґендерних питань та розробки ґендерної політики для ЦВК, а також для дослідження
та вивчення ґендерної рівності в контексті адміністрування виборів. ЦВК також може провести
оцінку своїх витрат на парламентські вибори 2019 р., щоб оцінити, яка частина її бюджету була
витрачена на ґендерне програмування. ЦВК також може провести оцінювання для перегляду
свого поточного оперативного бюджету та бюджету на місцеві вибори 2020 р., щоби
проаналізувати, яка частина бюджету закладена на ґендерну діяльність.
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6. Розробити внутрішню ґендерну політику для координації роботи у цьому
напрямку.
Внутрішня ґендерна політика могла би сприяти просуванню ґендерної рівності у внутрішніх
політиках ЦВК , а також подоланню перешкод, яких можуть зазнавати працівниці установи.
Внутрішня ґендерна політика може забезпечити ґендерний баланс та рівні можливості в системі
кадрів і процесах відбору, найму, працевлаштування та професійного розвитку. ґендерна
політика повинна розроблятися у співпраці з працівниками ЦВК і має відображати цінності
різноманітності, інклюзивності та прозорості. ґендерна політика може визначати цілі й завдання
стосовно включення жінок до роботи на управлінських посадах, передбачати заходи позитивної
дискримінації при наборі працівників та/чи висвітлювати зобов’язання ЦВК щодо забезпечення
ґендерної рівності як загальну мету установи та її політики.

Реєстрація виборців
В Україні будь-який громадянин, якому до дня виборів виповнилося 18 років, має право
голосувати, включаючи громадян, які мешкають за межами країни. Громадяни, які визнані
психічно «недієздатними» за рішенням суду, не мають права голосувати, а це перешкоджає
забезпеченню права осіб з інтелектуальними чи психосоціальними порушеннями всупереч
Конвенції про права людей з інвалідністю Організації Об’єднаних Націй (CRPD), яку Україна
ратифікувала у 2009 р. Система реєстрації виборців в Україні є пасивною, тобто виборцям не
потрібно реєструватися для голосування, натомість їх автоматично додають до списку виборців
з іншого джерела даних. Понад 20,000 органів влади щомісяця подають оновлені дані до
центрального Державного реєстру виборців, який веде ЦВК за допомогою місцевих Органів
ведення державного реєстру.20 В сумі 35,560,427 виборців було включено до списків виборців
на президентських виборах 2019 року, включаючи 530,123 виборців, зареєстрованих
закордоном посольствами чи консульствами України (дані з розбивкою за ґендерною ознакою
відсутні). До списків на парламентських виборах 2019 р. було включено 35,557,929 виборців.
Оскільки жінки часто стикаються з труднощами при реєстрації для голосування в інших країнах,
то пасивна система реєстрації спрощує цей процес для жінок, оскільки їм не потрібно подавати
документи, що посвідчують їхню особу, чи їхати до центрів реєстрації.
Зміна до реєстру виборців можуть вноситися до дня виборів на президентських виборах та
навіть у день виборів на парламентських виборах за наявності рішення суду. В теорії виборці не
повинні реєструвати зміни імені/прізвища, оскільки це має відбуватися автоматично після того,
як особа оновила свою реєстрацію й отримала паспорт, що відображає його/її нове
ім’я/прізвище. Однак ці зміни відображаються у списку виборців лише в тому випадку, якщо
служба міграції чи Міністерство юстиції вчасно надають дані ДРВ. Якщо ні, то це призведе до
невідповідностей між різними реєстрами. Включення старих імен (наприклад, прізвищ,
змінених після одруження) не є рідкістю. Оскільки змінене ім'я автоматично оновлюється у
списку виборців, це спрощує процес для жінок (які частіше змінюють прізвище у зв’язку з
одруженням) і трансґендерних осіб (які можуть змінювати своє ім'я, отримане при народженні,
щоби відобразити свою ґендерну ідентичність). Однак важливо зауважити, що трансґендерне
населення в Україні стикається із серйозними перешкодами на шляху до визнання їхніх прав і
20

“Elections in Ukraine: 2019 Presidential Election.” Frequently Asked Questions. International Foundation for
Electoral Systems, 22 березня 2019. https://www.ifes.org/faqs/elections-ukraine-2019-presidential-election.
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розповсюдженим явищем стигматизації, що саме й унеможливлює зміну ім’я. Незважаючи на
це, на президентських виборах 2019 року було кілька випадків, коли прізвища у списку виборців
не співпадали з прізвищем після одруження.
Жінки складають 58 відсотків ВПО населення в Україні.21 Хоча ВПО мають право голосу, однак на
даний момент вони не можуть голосувати на одномандатних округах на парламентських
виборах чи на місцевих виборах, якщо не змінять місце проживання в офіційному реєстрі . Хоча
це дасть їм можливість голосувати в їхньому нинішньому районі, це може означати втрату права
власності на їхнє житло на окупованих територіях чи спричинити проблеми при поїздках на
окуповані території через блокпости. Оскільки жінки складають близько двох третин населення
ВПО, то заходи, які обмежують можливість голосування ВПО, непропорційно більше
позбавляють права голосу жінок. В Україні існує суттєва підтримка ідеї надання можливості ВПО
реалізовувати свої права на місцевому рівні та брати участь у політиці на рівних: 70 відсотках
підтримки згідно з даними останнього дослідження IFES, яке проводилося в червні 2019 р. 22
Станом на даний момент законопроект 6240, зареєстрований у парламенті 27 березня 2018 р.,
має на меті дати змогу ВПО голосувати на територіях, де вони мешкають, а не в офіційно
зареєстрованих місцях проживання.23 Цей закон дозволить «будь-якому виборцеві змінювати
свою виборчу адресу на поточне/фактичне місце проживання шляхом подання письмової заяви
до органу ведення реєстру виборців, повноваження якого поширюються на територію
поточного/фактичного місця проживання виборця».24 17 січня 2019 р. Комітет Верховної Ради з
питань правової політики та правосуддя рекомендував прийняти цей законопроект у першому
читанні, однак Верховна Рада все ще не прийняла цей закон. Закон міг би забезпечити виборчі
права мільйонів українців – переважна більшість з яких є жінками – котрих було переміщено
через конфлікт.
Жінки також становлять більшість серед населення людей з інвалідністю в Україні.25 Люди з
інвалідністю стикаються зі складнощами під час реєстрації на вибори. Зокрема, коли люди
зареєстровані як особи, які мають постійну інвалідність, вони автоматично додаються до списку
для голосування на дому без надання їм спочатку можливості обирати, чи не хочуть вони
продовжувати голосувати на своїй виборчій дільниці. Через автоматичну реєстрацію в базі даних
для голосування на дому люди, які бажають голосувати на своїй виборчій дільниці, повинні
подати спеціальний запит, щоби відмовитися від голосування на дому та проголосувати на своїй
виборчій дільниці. Всупереч Конвенції Організації Об'єднаних Націй про права людей з
інвалідністю, яку підписала Україна, більшість виборчих дільниць є недоступними; групи, які
захищають права людей з інвалідністю, вказують на недоступність до 90 відсотків виборчих
21

“National Monitoring System Report on the Situation of Internally Displaced Persons: Ukraine.” International
Organization for Migration, березень 2019. http://ukraine.iom.int/sites/default/files/nms_round_13_eng.pdf.
22
Ukraine Post-Presidential Election Survey: Key Findings.” International Foundation for Electoral Systems,
7 липня 2019. http://ifesukraine.org/ukraine-post-presidential-election-survey-key-findings/?lang=en.
23
“Parliament’s Committee on Legal Policy and Judiciary Recommends Adopting at First Hearing Draft Law
6240 Aimed to Enfranchise IDPs in Elections.” International Foundation for Electoral Systems (blog), 17 січня
2019. http://ifesukraine.org/parliament-s-committee-on-legal-policy-and-judiciary-recommends-adopting-atfirsthearing-draft-law-6240-aimed-to-enfranchise-idps-in-elections/?lang=en.
24
Там само.
25
“Factsheet on Persons with Disabilities.” United Nations Department of Economic and Social Affairs:
Disability, n.d. https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-withdisabilities.html.
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дільниць у деяких місцях, а міжнародні звіти спостерігачів вказують, що від 50 до 60 відсотків
виборчих дільниць по всій країні є недоступними. Це означає, що у багатьох випадках виборці з
інвалідністю можуть голосувати лише на дому, що порушує їхнє право брати участь у виборах
нарівні з іншими виборцями.
Як зазначалося раніше, у громадському доступі немає даних щодо кількості зареєстрованих
виборців з розбивкою за ґендерною ознакою (див. текст і рекомендації до розділу Виборча
адміністрація).
Рекомендації
1.

Внести поправки до виборчого кодексу з метою повного забезпечення
політичних прав ВПО.

Хоча ВПО могли голосувати на президентських виборах, а за партійними списками – і на
парламентських виборах 2019 р., однак вони не змогли голосувати в одномандатних округах на
парламентських чи місцевих виборах. Жінок позбавляють права голосу непропорційно більше,
оскільки вони складають 58 відсотків внутрішньо переміщеного населення. Верховна Рада
повинна прийняти закон для повного надання прав ВПО, наприклад, законопроект 6240.
2.

Здійснити перевірку Державного реєстру виборців з метою забезпечення
повного співпадіння у ньому імен/прізвищ осіб з даними у документах, що
посвідчують їхню особу.

Якщо жінка виходить заміж та змінює прізвище, і ця зміна не буде внесена в реєстр виборців, то
її прізвище в реєстрі не відповідатиме документам, що посвідчують особу, і їй не дозволять
проголосувати в день виборів. Якщо Державний реєстр виборців не оновлено й туди не внесено
відповідні дані щодо зміни імен/прізвищ, то одружені жінки, які змінили прізвище, можуть
втратити можливість проголосувати. Перевірка може допомогти забезпечити точне відтворення
відповідних змін в Державному реєстрі виборців на основі змін у документах, що посвідчують
особу.
3.

Внести зміни до положень, щоби дозволити людям з постійною інвалідністю,
які перебувають на обліку, обирати голосування на дому чи на своїй виборчій
дільниці.

Наразі люди з постійною інвалідністю, які перебувають на обліку, автоматично потрапляють до
списку для голосування на дому і повинні подати додатковий запит, щоби їм дозволили
голосувати на своїй виборчій дільниці. Щоби надати людям з інвалідністю можливість
голосувати у такий спосіб, якому вони надають перевагу, слід змінити положення, щоби
дозволити їм обирати свій спосіб голосування. Оскільки жінки, вірогідно, становлять більшість
серед людей з інвалідністю, діючі положення впливають на них непропорційно більше.

Участь жінок у політичному житті
Українські жінки мають право брати участь у політичному житті: як працівниці органів
адміністрування виборів, кандидатки на виборах, виборні представниці, активістки, журналістки
та виборці. Для того, щоби зрозуміти проблеми, з якими стикаються жінки при участі в політиці,
20
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важливо розглянути, як українське суспільство та культура розглядають роль жінок як лідерок та
учасниць громадського життя. Хоча жінки, як правило, добре представлені в деяких сферах
(наприклад, як працівниці органів адміністрування виборів та виборці), однак все ще існує
чимало перешкод, з якими стикаються жінки, через суспільні та культурні очікування щодо того,
як вони повинні діяти та поводитися, та яким є їхнє місце у суспільстві.
У опитуванні IFES, проведеному після президентських виборів в червні 2019 року, 13 відсотків
учасників вважали, що жінки є групою, яка найчастіше зазнає дискримінацію в країні. Більшість
учасників визнали пенсіонерів (42 відсотки), ВПО з Донбасу (22 відсотки), молодь (18 відсотків)
та громадян із сільської місцевості (16 відсотків) як групи, які останнім часом зазнають
дискримінацію. Єдиною групою, яку визнала найчастіше дискримінованою менша кількість
учасників опитування, - це сексуальні меншини (11 відсотків респондентів).
Згідно з даними дослідження, яке проводилося Національним демократичним інститутом у
липні 2018 р., 66% учасників вважають, що в політиці домінують чоловіки, тоді як лише 36%
учасників вважають, що так і повинно бути.26 61% учасників прагнуть ґендерного балансу в
залученні до політичного життя. Учасники також зазначили, чому на провідних державних
посадах менше жінок, пов’язавши це з тим, що чоловіки мають більше шансів на призначення й
зазнають менше тиску, пов’язаного з кількістю часу, який вони повинні приділяти сім’ї та
домашнім обов’язкам (див. Зображення X нижче). В дослідженні IFES, яке проводилось у червні
2019 р., 62% респондентів підтримали тимчасові спеціальні заходи, спрямовані на підвищення
відсотку жінок у парламенті, 64% зазначили, що ґендер не був чинником (маючи на увазі, що
вони не проявляли би дискримінації проти жінок як такої), що впливав на їхній вибір під час
голосування.
Порівняно з даними 2016 р., нова інформація, отримана на основі досліджень, вказує на значні
успіхи в деяких заходах. У 2016 р. 49% респондентів зазначили, що жінки менше цікавляться
політикою, ніж чоловіки, тоді як у 2018 р. лише 33% зазначили, що жінки менше цікавляться
державними справами, ніж чоловіки.27
Хоча дані цього дослідження розділяють учасників за ґендерною ознакою, чітко видно, що
ставлення до участі жінок суттєво відрізняється також і за іншими чинниками. Наприклад, у
деяких більш консервативних регіонах країни жінкам все ще доводиться просити дозволу в
чоловіка чи батька для того, щоби брати участь у тренінгах з питань лідерства та публічних
заходах. Однак незважаючи на те, де мешкає жінка, зрозуміло, що вона все ж таки має більше
домашніх та сімейних обов’язків, що обмежує кількість часу, який вона може присвятити участі
в політиці та виборах.

26

“Ukraine National Survey on Equality Between Men and Women.” National Democratic Institute, July 2018.
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-presentation2018/29.22.2018Klimpush/Ukraine%20National%20Survey%20on%20Equality%20between%20Men%20and%2
0Women%20July%202018.pdf.
27
У 2016 році запитання в опитуванні звучало так: «Різні причини наводяться, щоб пояснити те, що в
Україні на виборних посадах є менше жінок, ніж чоловіків. З яким із наступних тверджень Ви згодні
(якщо це так)?» (виділено авторкою звіту). Воно трошки відрізнялося від запитання опитування 2018
року, яке стосувалося жінок на провідних державних посадах, а не виборних посадах.
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Зображення 1: Дослідження участі жінок у політичному житті в Україні

Джерело: Національний демократичний інститут

Участь жінок у політичному житті: Виборні посади та державні призначення
Із 39 кандидатів у президенти лише четверо були жінками (10%) і лише одна з цих жінок,
колишня прем’єр-міністриня Юлія Тимошенко, вважалася серйозною кандидаткою, яка мала
шанси на перемогу. Під час другого туру президентських виборів, в якому змагалися кандидатичоловіки, дружини цих кандидатів стали об’єктом громадської уваги й зазнали онлайннасильства й онлайн-образ під час кампаній їхніх чоловіків.
Напередодні виборів, що відбулися в червні 2019 р., жінки складали 12,3% українського
парламенту, Верховної Ради, і, таким чином, Україна займала 155 місце у світі (із 192 країн, щодо
яких наявні дані) й останнє місце в Європі.28 Після парламентських виборів 2019 р. Україна
покращила своє місце в міжнародних рейтингах представленості жінок. Однак вона й далі
залишається на позиціях нижче середнього світового показника 24,3% жінок у парламенті й
середнього регіонального європейського показника 28,6%.29 Навіть попри те, що цей відсоток є
низьким, він є найвищим відсотком жінок у парламенті з моменту розпаду Радянського Союзу у
1991 р. (див. Таблиця 1). Варто зазначити, що лише дві жінки-парламентарки здобули свої місця
за одномандатними виборчими округами в 2014 р. Ця кількість суттєво зросла на виборах
2019 р., однак більшість жінок здобули свої місця за партійними списками30.

28

“Women in National Parliaments: World Classification.” Inter-Parliamentary Union, 1 лютого 2019.
http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm.
29
Там само.
30
“Brief Overview of Elections in Ukraine (Version 26).” International Foundation for Electoral Systems, n.d.
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Таблиця 1: Представленість жінок у парламенті, 1991-201931
Законодавчий орган
Перший законодавчий орган
(1991-1994)
Другий законодавчий орган
(1994-1998)
Третій законодавчий орган
(1998-2002)
Четвертий законодавчий орган
(2002-2006)
П’ятий законодавчий орган
(2006-2007)
Шостий законодавчий орган
(2007-2012)
Сьомий законодавчий
орган(2012-2014)
Восьмий законодавчий орган
(2014 - 2019)
Дев’ятий законодавчий орган
(2019 – до сьогоднішнього дня)

Чоловіки
464

Жінки
11

Відсоток жінок
2,3 відсотків

418

18

4,1 відсотків

416

16

3,7 відсотків

481

28

5,5 відсотків

499

42

7,8 відсотків

499

42

7,8 відсотків

401

44

9,9 відсотків

374

49

11,6 відсотків

338

86

20.28 відсотків

Незважаючи на недостатню представленість жінок у парламенті, колишньою першою
заступницею Голови Верховної Ради та колишньою заступницею Голови Верховної Ради були
жінки – Ірина Геращенко та Оксана Сироїд відповідно. Ніна Южаніна була головою найбільшого
комітету, а саме Комітету з питань податкової та митної політики, однак інші три найбільші
комітети (Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин, Комітет з питань правової
політики та правосуддя і Комітет з питань бюджету), очолювали чоловіки. Станом на момент
оцінювання нові голови комітетів ще не були призначені.
Представниці Верховної Ради стикаються з певними проблемами стосовно того, як їх
сприймають колеги та засоби масової інформації. Існують вищі очікування щодо жінокдепутаток у Верховній Раді, які відчувають надзвичайний тиск і змушені посилено готуватися,
відмінно висловлювати свою думку та знати все на будь-яку
«Я відчуваю, що мені
тему, яку вони відстоюють. Зовнішньому вигляду жінок,
треба готуватися в
їхньому одягу, особистому життю приділяється значно
більше уваги, ніж їхньому політичному курсу та ідеям. Для п’ять разів більше, ніж
колегамприкладу, депутатки Верховної Ради повідомляли про те, що моїм
отримували публічні коментарі стосовно їхньої зовнішності
чоловікам».
від своїх колег у робочому середовищі. Засоби масової - учасник/ця інтерв’ю
інформації також ставляться до депутаток Верховної Ради
31

Ibid; CVU Press Service. “CVU: In the New Parliament, the Most Women in History Is Analytics.” Committee of
Voters of Ukraine, 11 листопада 2014. http://www.cvu.org.ua/nodes/view/; current data via “Women in
National
Parliaments: World Classification.” Inter-Parliamentary Union, 1 лютого 2019. http://archive.ipu.org/wmne/
classif.htm.
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по-іншому, ніж до чоловіків, і таку відмінність у ставленні помічає чимало депутатів Верховної
Ради. Наприклад, у жовтні 2018 р. р. депутат Верховної Ради сказав одній депутатці під час
слухань на засіданні комітету, що «фемінізм не пройде»; замість того, щоби розкритикувати
депутата за регресивні ідеї, засоби масової інформації розкритикували депутатку за надмірну
чутливість, відзначивши, що вона не розуміє жартів. 32
Депутатки Верховної Ради також стають предметом онлайнобраз та онлайн-насильства. Через свою позицію щодо
ставлення України до Росії одна депутатка стала об’єктом
для фейкових фото з її обличчям й оголеним жіночим тілом,
- учасник/ця інтерв’ю
яке набрало поширення в аккаунтах у соціальних мережах.
Депутатки також отримують чимало приватних повідомлень
сексуального характеру на своїх сторінках у соціальних мережах. Користувачі часто натякають на
те, що депутатки надавали сексуальні послуги для того, щоб отримати свої місця, а не здобули
їх по заслугах. Дослідження IFES з онлайн-насильства проти жінок вказує на розповсюджене
явище онлайн-образ та мови ненависті, які негативно впливають на політичну участь жінок та
сприяють збереженню домінування чоловіків у політичному керівництві.33

«Це не просто жарти; це
не просто слова; це
порушення»

Якщо говорити про інші виборні посади, то лише одна із 24 керівників областей є жінкою.34 У
місцевих міських радах жінки складають всього 18% виборних представниць, в обласних – 15%.35
Декілька учасниць інтерв’ю відзначили, що в міру проходження децентралізації й отримання
місцевими радами отримували влади та ресурсів, участь жінок зменшувалася. Окрім того, чим
більше місто, тим менше жінок обиралися місцевими представницями.36
На призначуваних посадах жінки також є недостатньо представленими. У період з 2014 до кінця
серпня 2019 р. з 25 посад у Кабінеті Міністрів лише шість займали жінки-міністри (24%); майбутні
міністри ще не визначені.37 Президент Володимир Зеленський, пройшовши інавгурацію,
отримав критику за фотографію, зроблену в супроводі його радників, усі з яких – чоловіки (див.
зображення X).38 Хоча у президентській команді Зеленського є дві жінки, їх на фото не було.
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жовтня 2018.
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Observation Mission. North Atlantic Treaty Organization Parliamentary Assembly, Organization for Security
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Хоменко, Святослав. “Зеленский провел первые назначения. Кто эти люди?” BBC News Русская служба,
May 22, 2019, sec. Подробности. https://www.bbc.com/russian/features-48366727.
24

Міжнародна фундація виборчих систем

Зображення 2: Президент Володимир Зеленський після інавгурації та деякі з його радників

Джерело: Твіттер Володимира Зеленського

У той час як жінки загалом недостатньо представлені на виборних і призначуваних урядових
посадах, жінки з інвалідністю присутні серед політичного керівництва навіть ще менше,
залишаючи жінок і дівчат з інвалідністю без рольових моделей на посадах високого рівня. Дані
української організації «Боротьба за права», яка підтримує
права людей з інвалідністю, вказують на те, що 60% дівчат з
«Жінки та дівчата з
інвалідністю не цікавляться політичним життям, 85% дівчат з інвалідністю
інвалідністю не планують брати участь у політичному житті,
є невидимими»
а 48% дівчат з інвалідністю не планували голосувати на
- учасник/ця інтерв’ю
цьогорічних виборах. Причиною цього явища частково може
бути те, як дівчата з інвалідністю соціалізуються в окремих школах для дітей з інвалідністю, де
вчителі є менш прогресивними і вважають, що дівчата з інвалідністю повинні здобувати
традиційно «жіночі» професії, обмежуючи їхній кар’єрний вибір та можливості. Негативні
культурні стереотипи про жінок, що існують в Україні, – що жінки є слабкими й не можуть
керувати – посилюються у випадку жінок та дівчат з інвалідністю, таким чином підриваючи їхні
прагнення та впевненість в собі.
Участь жінок у політичному житті: жіночі організації та жіночий рух
В Україні існує чимало жіночих організацій громадянського суспільства, які є професійними,
активними та користуються повагою. На жаль, до цих груп не завжди звертаються за
консультаціями, коли йдеться про політичні та виборчі питання. Якщо ці групи хочуть внести свій
вклад, то часто вони мають відстоювати своє прагнення приймати участь в обговоренні
публічних питань замість того, щоби бути запрошеними до участі із самого початку. . Наприклад,
жіночим організаціям довелося відстоювати своє право на надання коментарів до оглядів,
розроблених у рамках форуму Реанімаційного пакету реформ, при підготовці до Третьої
міжнародної конференції з питань реформ в Україні (Third Reform Ukraine Conference), яка
відбулася в Торонто.39 Жіночі організації не запросили доєднатися до дискусії від самого її
початку, і вони стверджують, що відчувають, що часто їх не сприймають серйозно чи не
39

“RPR Forum. Commitment, Trust, Inclusivity: Vision of Reforms for Tomorrow. Civil Society Proposals,” n.d.
https://rpr.org.ua/en/announcements/rpr-forum-how-do-we-ensure-the-irreversibility-of-reforms-in-the-faceofchange-of-power-civil-society-proposals/.
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вважають організаціями, які мають достатньо експертних знань для того, щоб обговорювати
ширші соціальні проблеми. Також існує нестача даних та інформації щодо досвіду жінок, яким
можна було би скористатися для того, щоби посилити жіночий рух і надати докази на підтримку
інтересів жінок.
Одна з проблем, яка стримує жіночий рух, − це антиґендерний рух. Хоча цей рух присутній в
Україні вже багато років, лише останнім часом активістам і лідерам ЛГБТК+ та жіночого руху
стало очевидним, наскільки суттєвою є підтримка такого руху серед осіб на впливових посадах.
Антиґендерний рух складається переважно з націоналістичних груп, які працюють над тим, щоби
підірвати зусилля, спрямовані на забезпечення прав ЛГБТК+ і жінок, і повернути країну до
традиційних «сімейних цінностей». Така консервативна зміна потрапила в центр уваги у 2018 р.,
коли декілька законопроектів та петицій з потужною анти-ЛГБТК+ складовою були оприлюднені
з метою захисту «суспільної моралі та традиційних сімейних цінностей».40 У вересні 2018 багато
місцевих рад почали приймати положення про «сімейні цінності».41 Також існує проект
постанови парламенту, який базується на риториці «сімейних цінностей», яка використовується
для обмеження прав жінок і повернення їх до традиційної ролі домогосподарки.
Чимало респондентів вказували на те, що Зображення 3: Антиґендерний рух
антиґендерний рух добре фінансується, propaganda
забезпечується ресурсами та володіє
розвиненими
навичками
стратегічної
комунікації. Зазвичай цей рух намагається
впливати на молодь і тих людей, які є менш
відкритими
до
прогресивних
ідей,
спрямовуючи свою риторику на ці групи,
зокрема,
через
розповсюдження
безкоштовних газет у сільських школах та
будівлях
громадського
призначення.
Прихильники
антиґендерного
руху
використовують різні тактичні прийоми,
включаючи публічні протести, контрпротести, заяви та пропаганду, яка містить
мову ворожнечі, з метою протидії тим, хто
докладає зусиль задля досягнення рівності, для того, щоби маргіналізувати феміністок і
феміністів та тих, хто бореться за права жінок. Прихильники антиґендерного руху із Сестринства
святої Ольги розпочали кампанію «Вбий феміністку … в собі», закликаючи українців позбутися
феміністичних ідей та принципів (див. зображення X). Буквальний переклад плакату містить
слово «вбий» на першому рядку великими літерами, «феміністку» окремо рожевим на три
рядки і «в собі» – меншим текстом білими літерами. Цей заклик – хоч і не прямо закликає до
40
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вбивства активістів, що відстоюють права жінок, − містить насильницьку мову, щоби привернути
увагу, і є небезпечним у своєму прагненні використати таку мову для того, щоби налаштовувати
людей проти фемінізму та жіночого руху.
Хоча антиґендерний рух став ще одним викликом для жіночого руху, жіночі організації зазвичай
реагували на нього реактивно, а не проактивно. Не існує єдиної стратегії щодо того, як боротися
з антиґендерним рухом, і деякі активісти не можуть дійти згоди в тому, як взаємодіяти з
релігійними групами. Наприклад, існує дискусія щодо того, чи варто залучати прогресивних
релігійних лідерок, які підтримують включення жінок, але не підтримують право жінки на вибір
чи права лесбійок, геїв, бісексуалів, трансґендерних та квір-людей (ЛГБТК+). Однак слід
відзначити, що респонденти вказали на те, що сама кількість тих, хто підтримує антиґендерний
рух, незважаючи на їхню активність, не відображає погляди більшості українців.
Участь жінок у політичному житті: жінки-виборці
Загалом, жінки й чоловіки голосують на виборах у рівній кількості, але не всі жінки мають рівний
доступ до виборчих та політичних процесів. Як зазначалося у розділі Реєстрація виборців, ВПО
не можуть голосувати на всіх відповідних виборах, а жінки складають майже дві третіх (58
відсотків) ВПО. Жінки з інвалідністю також стикаються з труднощами при голосуванні. Деякі
жінки з інвалідністю можуть потребувати допомоги у відвіданні виборчої дільниці для
голосування, і вони можуть почуватися некомфортно, якщо допомогу із супроводу їм буде
надавати чоловік. Окрім того, голосування на дому (яке, зазвичай, є єдиним доступним
варіантом для людей з обмеженою мобільністю) передбачає певну кількість людей, які
ходитимуть по домах виборців, включаючи працівників виборчої дільниці, представників
кандидатів і спостерігачів; деякі жінки з інвалідністю відзначили, що їм некомфортно, коли
незнайомі чоловіки приходять до них додому. Так само як і з багатьма даними з розбивкою за
ґендерною ознакою, бракує інформації та даних про участь жінок з інвалідністю у виборчому
процесі. Матері та жінки з малими дітьми також можуть стикатися з перешкодами при
голосуванні, а жінки, що проживають у консервативних сільських місцевостях іноді мусять
просити дозволу в родичів чоловічої статі для того, щоби проголосувати чи брати участь у
політичному житті.
Участь жінок у політичному житті: жінки в засобах масової інформації
Засоби масової інформації відіграють важливу роль у формуванні дискурсу та сприйняття
ґендерних ролей у суспільстві. Таке сприйняття може
«Що вища якість засобів
впливати на те, чи жінок розглядатимуть як лідерок та осіб,
масової інформації, то
які можуть приймати рішення, а також може вплинути на
нижчий
відсоток
їхню здатність бути успішними на політичних посадах чи у
керівництві політичним рухом. Чимало українських засобів
представлення жінок у
масової інформації об'єктивують і сексуалізують жінок і/чи
них; що нижча якість
зображають їх виключно як жертв. Схожим чином,
засобів
масової
висвітлення питань, що стосуються ЛГБТК+ також є значною
інформації, то більше
мірою упередженим. Подібне зображення веде до
тут
представляють
дегуманізації тих, хто не є чоловіком, і у них відбирають їхню
жінок»
свободу діяти. Хоча чимало респондентів відзначають певні

- учасник/ця інтерв’ю
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досягнення в цьому напрямку, однак попереду ще довгий шлях до того моменту, коли засоби
масової інформації стануть ґендерно-інклюзивними.
До жінок у політиці часто ставляться по-іншому, ніж до чоловіків. Олігархи володіють основними
каналами засобів масової інформації і показують лише тих кандидатів, яких вони підтримують,
а це переважно чоловіки. Коли у засобах масової інформації обговорюють жінок в політиці, то
акцент робиться на їхньому одязі, особистому житті, зовнішності, а не на висвітленні їхнього
політичного курсу чи поглядів. Для прикладу, заступниця міністра закордонних справ дала
інтерв’ю журналу, яке журнал назвав «Дипломат на підборах»; далі редактор розмістив це
інтерв’ю у Фейсбуці з коментарем «Гарна жінка, і що важливо – ще й розумна».42 Жінок рідко
запрошують на вечірні ток-шоу в якості експерток, а коли запрошують, то для того, щоб
обговорити такі питання, як освіта, здоров’я, сім’я та мода. Журналістки також стикаються з
численними перешкодами, включаючи онлайн-образи та погрози, і немає законодавства щодо
поведінки чи етики. Онлайн-дослідження IFES з питання насильства над жінками на виборах
онлайн також підтверджує висновок про те, що насильство, особливо сексуальне насильство,
застосовується проти жінок з громадським та політичним профілем.
Рекомендації
1. Проводити тренінги для журналістів з питань того, як висвітлювати
діяльність жінок у політиці.
Сексизм у засобах масової інформації може впливати на те, як громадяни сприймають жінок,
зокрема, тих, які беруть участь у політичному житті. Тренінги для журналістів можуть допомогти
засобам масової інформації висвітлювати питань, що стосуються жінок, у більш ґендерночутливий спосіб. Ця ініціатива також може включити тренінг для медіа-фахівців, які працюють
на програмах телебачення, щодо важливості запрошення експерток в якості гостей, а також
тренінг для журналістів друкованих засобів масової інформації про те, як шукати джерела
інформації, написані жінками, – особливо для статей, які зачіпають питання, що не вважаються
традиційно «жіночими».
2. Налагоджувати партнерські відносини між жіночими організаціями та між
групами громадянського суспільства.
Жіночі групи громадянського суспільства мають працювати разом над подоланням стереотипів,
які поширює антиґендерний рух. Створення форуму для жіночих груп та інших організацій
громадянського суспільства, які також борються за інклюзивність, наприклад, організацій людей
з інвалідністю та груп захисту інтересів ЛГБТК+ – для того, аби вони разом напрацювали спільну
стратегію і платформу, є надзвичайно важливим для об’єднання проти такого стратегічного,
шкідливого та регресивного руху. Наявність спільної платформи для дій може допомогти
жінкам, які представляють різні групи, висловити свої переконання та занепокоєння, а також
може допомогти подолати шкідливі стереотипи, які можуть поширюватися серед менш
прогресивних осіб та групи.

42

“Vitalii Sych - На Обложке Очередного Приложения НВ Style -...” Facebook, 19 вересня 2017.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1544846332238314&set=a.193001344089493&type=3&theate.
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3. Надавати цільову підтримку жінкам різноманітного походження, які
балотуються на політичні посади різного рівня влади.
При балотуванні на посаду кандидатки стикаються з численними перешкодами на
індивідуальному, інституційному та культурному рівнях. Така підтримка має включити навчання
для того, щоби посилити впевненість жінок у собі, надати їм допомогу в зборі коштів на їхні
кампанії, а також навчити ефективній комунікації з виборцями й засобами масової інформації.
Особливий акцент слід ставити на роботі з кандидатками до місцевих виборних органів, а також
на роботі з жінками, які належать до груп, що стикаються з проявами множинної дискримінації,
наприклад, жінками з інвалідністю чи жінками зі спільноти ЛГБТК+. Навчання повинно також
надати інформацію про те, як боротися з онлайн-образами та онлайннасильством, з якими кандидатки можуть стикатися впродовж своїх кампаній. Також корисними
можуть бути програми наставництва, які допоможуть жінкам, які балотуються чи цікавляться
балотуванням на посаду, познайомитися з жінками-виборними посадовицями.
4. Підтримати інституціоналізацію ґендерної рівності в Офісі Президента та в
інших державних установах, а також продовжувати підтримувати Офіс
Урядового Уповноваженого з питань ґендерної політики.
Для того, щоби питання ґендерної рівності залишалося пріоритетним, надзвичайно важливо,
щоби воно залишалося інституціоналізованим на урядовому рівні. Створення посади радника з
ґендерних питань в Офісі Президента свідчило би про те, що Володимир Зеленський серйозно
ставиться до цього питання, а продовження надання підтримки Офісу Урядового
Уповноваженого з питань ґендерної політики забезпечило би те, що жіночі питання та досвід
залишалися би в центрі уваги політики уряду.
5. Підтримувати заходи, спрямовані на підвищення поінформованості про ґендерну
рівність і формування партнерських союзів.
Причиною відсутності жінок на керівних посадах і недостатнього розуміння ґендерної рівності в
ширшому сенсі є не лише недостатня підтримка чи здібність жінок, багато з яких вже є лідерками
по праву. Дуже важливо, щоби чоловіки та союзники, які на даний момент отримують вигоду від
патріархальної структури влади, зрозуміли, яким чином ґендерна рівність приносить вигоду
всім, і підтримали реструктуризацію політичного лідерства в бік посилення інклюзивності та
урізноманітнення.

29

Ґендерний аналіз політичного та виборчого процесу в Україні

Публічна інформація та громадянська освіта/освіта виборців
Зображення 4: Приклад білборду ЦВК має певні законодавчі зобов’язання щодо
створеного в рамках кампанії з освіти інформування виборців, включаючи розміщення
виборців
інформації про кандидатів та виборчий процес на своїй
веб-сторінці та інформаційних постерах про
кандидатів та партії на виборчих дільницях. Вони
також оприлюднюють результати виборів і важливу
публічну інформацію про голосування та виборчий
процес. ЦВК, як правило, зосереджується на
законодавчо окреслених зобов’язаннях щодо освіти
виборців і покладається на традиційні методи,
зокрема, інформування через постери, флаєри та
соціальну рекламу (див. Зображення 4). Хоча ці методи можуть бути ефективними для деяких
сегментів населення, вони можуть не підходити для інформування жінок з певними типами
інвалідності та/чи жінок, що мешкають у віддалених сільських місцевостях.
Загалом ЦВК не зосереджує свою діяльність з освіти виборців на окремих групах виборців, але
міжнародні організації та групи громадянського суспільства заповнили цю прогалину, щоби
забезпечити цільову освіту виборців до виборчих подій. Наприклад, напередодні місцевих
виборів 2015 р. ЦВК працювала з IFES над розробкою
соціальної реклами, в якій висвітлювалася нова ґендерна квота
Зображення 5: Приклади
у партійних списках, що стала частиною Закону «Про місцеві
соціальної
реклами
вибори». Проте деяка соціальна реклама, вироблена
створеної громадськими
організаціями громадянського суспільства, містить ґендерно
організаціями
стереотипні зображення, які ще більше посилюють існуючі
ґендерні упередження (Див. Зображення Х). Правдиву публічну
інформацію про кандидаток та виборчі питання, пов’язані з
ґендером, може бути складно знайти, оскільки засоби масової
інформації зосереджуються на зовнішньому вигляді, одязі та
особистому житті жінок, а не на фактичних елементах їхнього
політичного курсу. Громадянська освіта не впроваджується на
достатньому рівні, включаючи громадянську освіту з таких
важливих питань як ґендерна рівність. За результатами
національного
опитування
щодо
рівня
залученості
громадськості ENGAGE, проведеного USAID наприкінці 2018 р.,
лише 7 відсотків респондентів підтвердили, що вони отримали
якісну проактивну громадянську освіту, тоді як 22 відсотки
зазначили, що вони практично не відвідували відповідні
зустрічі й не брали участі у політичних заходах.
Рекомендації
1. Посилити спроможність ЦВК розробляти й поширювати ініціативи з освіти
виборців, зокрема, ті ініціативи, які спрямовані на традиційно виключені групи.
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На даний момент ЦВК значною мірою покладається на міжнародні групи та організації
громадянського суспільства у розробці цільової інформації з виборів для груп, які є традиційно
виключеними з виборчих процесів. ЦВК повинна посилити свої внутрішні спроможності щодо
розробки та поширення цих повідомлень, щоби вони охопили більшу кількість громадян.
2. Інтегрувати інформацію про ґендерну рівність та рівну участь у політичному
житті в навчальну програму з громадянської освіти в школах і університетах.
Часто ідеї про ґендерні ролі й те, як жінки та чоловіки повинні поводитися у суспільстві,
формуються, коли діти та молодь перебувають у школі. Якщо інтегрувати інформацію про
ґендерну рівність у навчальну програму з громадянської освіти в школах та університетах, учні й
студенти матимуть можливість зацікавитися цими питаннями, коли вони у молодшому віці й
перебувають у просторі, безпечному для допитливих розмірковувань. Встановлення
пріоритетності ґендерної рівності як частини навчальної програми з громадянської освіти зможе
дати молодим дівчатам і хлопцям розуміння того, що жінки повинні бути рівними та активними
учасниками політичної діяльності.43
3. Зробити чоловіків однією з цільових груп для розповсюдження інформації, що
стосується ґендерної рівності, в рамках освіти виборців.
Намагаючись побудувати суспільство з вищим ступенем ґендерної рівності, важливо знайти й
заохочувати чоловіків. Якщо зробити чоловіків однією з цільових груп для розповсюдження
освітньої інформації про рівну участь жінок, ці повідомлення можуть вплинути на осіб, які часто
приймають рішення і можуть вплинути на політику і ставлення.
4. Забезпечити, щоби освіта виборців включала прості для сприйняття
повідомлення про участь жінок у політичному житті й розповсюджувалася
також на сільські місцевості.
Традиційні методи освіти виборців, як правило, охоплюють тих, кому найлегше отримати доступ
до провідних засобів масової інформації, і в цю категорію не завжди входить традиційно
виключені групи населення чи мешканці сільської місцевості. Оскільки інформацію, що
надається в рамках освіти виборців, часто формулюють у міських центрах особи з високим
рівнем освіти, ці повідомлення не завжди апелюють до всіх сегментів населення. Щоби
гарантувати, що всі громадяни розуміють важливість рівної та значущої участі жінок, важливо
формулювати певні повідомлення з інформацією для виборців простою, зрозумілою мовою й
переконатися, що їх поширюють по всій країні.
5. Забезпечувати
розбудову
спроможностей
організацій громадянського
суспільства та інших груп, що беруть участь у громадянській освіті й освіті
виборців, щоби гарантувати, що їхні матеріали і продукти узгоджуються з
принципами ґендерної рівності й найкращими практиками.
Групи, залучені до громадянської освіти й освіти виборців, потребують навчання та підтримки,
щоб у своїх повідомленнях вони випадково не сприяли поширенню стереотипів та могли
43

Наразі IFES освітлює питання ґендерної рівності у своєму курсі з громадянської освіти в Україні, який
впроваджено в 20 університетах.
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активно боротися із стереотипами, що демонструють представників певних ґендерів чи груп як
лідерів за рахунок інших.

Політичні партії
Політичні партії можуть надавати жінкам багато можливостей для участі в політичному житті,
але також можуть і формувати перешкоди на шляху до їхньої рівної участі. На даний момент в
Україні існує 355 зареєстрованих політичних партій, однак лише невеликий відсоток з них є
активними. Як зазначалося у розділі Законодавство, існує 30-відсоткова ґендерна квота, згідно
з якою партії повинні взяти на себе відображене в статуті зобов’язання висувати 30 відсотків
жінок, але оскільки санкцій за недотримання квот немає, партії не відчувають себе
зобов’язаними дотримуватися квоти. На парламентських виборах 2014 року лише дев’ять із 29
партій, які мали загальнодержавні списки, висунули 30 відсотків жінок, і лише одна з цих партій,
«Самопоміч», обрала 30 відсотків жінок. На виборах 2019 р. жінки склали 22,5 відсотків
кандидатів (1,315 кандидаток із 5,830 кандидатів; див. Зображення 6 нижче);44 дві партії
(«Європейська солідарність» та «Голос») обрали серед своїх депутатів у Раду понад 30 відсотків
жінок.
Зображення 6: Розподіл відсотку кандидаток у партійних списках за партіями

Джерело: Український жіночий фонд

44

Data represent information from 10 parties: Batkivshchyna, Civic Position, Holos, European Solidarity,
Opposition Platform – For Life, Opposition Bloc, Radical Party of Oleh Liashko, Samopomich, Strength and
Honor,and Servant of the People. Source: “Women in Elections: Hurdle Race,” Ukrainian Women’s Fund,
липень 2019, https://www.uwf.org.ua/en/news/11582.
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«Радикальна партія Олега Ляшка» висунула найбільшу частку кандидаток до свого партійного
списку, 41 відсоток, а партія президента Зеленського, «Слуга народу», висунула у її списку 33
відсотки кандидаток.45 Кандидатки, однак, були частіше представлені внизу партійних списків, у
той час як чоловіки склали 77 відсотків кандидатів у першій половині списків, а жінки склали
лише 23 відсотки кандидатів у першій половині списків (чоловіки також переважали в нижній
частини списку, склавши 60 відсотків, жінки – 40). Перша половина списку «Слуги Народу»
містила лише 11 відсотків жінок.46
Як зазначалося в попередньому розділі, у 2014 році лише дві жінки у Верховній Раді були обрані
в одномандатних виборчих округах , решта - за партійними списками. У 2019 році 27 жінок були
обрані в одномандатних виборчих округах, тоді як 59 жінок були обрані за партійними списками,
що помітно збільшило кількість жінок, які здобули місця в одномандатних виборчих округах
(див. Зображення 7 нижче).47
Зображення 7: Розподіл відсотку кандидаток в одномандатних виборчих округах

Джерело: Український жіночий фонд

Хоча на цих виборах жінки здобули більше місць в одномандатних виборчих округах, ніж на
парламентських виборах 2014 року, партії висунули меншу частку жінок на виборах до
одномандатних виборчих округів, ніж у партійних списках, і жінки представили більшу частку
кандидатів, обраних за партійними списками (21 відсоток – жінки) порівняно з кандидатами,
45

Так само.
Так само.
47
Так само.
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обраними в одномандатних виборчих округах (13 відсотків – жінки).48 Географічно кількість
жінок, номінованих до участі у виборах в одномандатних виборчих округах, була відносно рівна
навіть у більших регіонах, але сильно відрізнялася між областями в межах регіонів (у місті Києві
найвища частка кандидаток в одномандатних виборчих округах – 26 відсотків, а у Волинській
області не було жодної кандидатки в одномандатних виборчих округах; див. Додаток 2).49
У той час як жінки складали 22.6 відсотка всіх кандидатів, їм вдалося здобути 20.3 відсотка всіх
місць у парламенті, що значно більше 12.3 відсотка на виборах 2014 року, але все ще нижче
світових та регіональних показників.
На схемі нижче наведено кількість жінок-кандидаток від партій, які здобули місця після
парламентських виборів 2019 р., із розбивкою за ґендерною ознакою:
Політична партія

Кількість депутатів

Кількість депутаток, обраних за
партійними списками та в
одномандатних
виборчих
округах

Жінки

Чоловіки

Відсоток
жінок

Всього

Партійні списки

Одномандатні
виборчі округи

54

200

21.2%

254

33

21

Опозиційна
5
платформа – За
життя

38

11.6%

43

5

0

Батьківщина

5

21

19.2%

26

5

0

Європейська
солідарність

9

16

36%

25

9

0

Голос

9

11

45%

20

7

2

Партії, що не 2
подолали бар’єр

8

20%

10

-

2

Самовисуванці

2

44

4.3%

46

-

2

Всього

86

338

20.3%

424

59

27

Слуга народу

48

“IFES Comment on women’s representation in the new parliament and further steps to maintain and
facilitate better women’s representation in politics,” IFES, 26 липня 2019, http://ifesukraine.org/ifescomment-on-womens-representation-in-the-new-parliament-and-further-steps-to-maintain-and-facilitatebetter-womens-representation-in-politics/?lang=en.
49
“Women in Elections: Hurdle Race,” Ukrainian Women’s Fund.
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Із 27 кандидаток, які здобули місця в одномандатних виборчих округах – що є значним
зростанням порівняно з двома жінками, яких обрали під час парламентських виборів 2014 року
– 21 (або 77.8 відсотка) є кандидатками від партії Зеленського «Слуга Народу». Успіх цих
кандидаток в одномандатних виборчих округах можна інтерпретувати як ознаку надзвичайної
популярності партії «Слуга народу», а не як результат систематичного та цілеспрямованого
реформування для збільшення участі жінок. Партія «Слуга Народу» висунула значну кількість
жінок у багатьох одномандатних виборчих округах, тоді як інші політичні партії або не висунули
велику кількість жінок, або не здобули багато місць. Якби «Слуга Народу» вирішила висунути
меншу кількість жінок в одномандатних виборчих округах або висунути кандидатів лише в
невеликій кількості виборчих округів (наприклад, як партія «Голос» під керівництвом Вакарчука),
загальне представництво жінок було би значно меншим.
Незважаючи на збільшення кількості жінок, які отримали
«Якщо
я
боялася
місця в одномандатних виборчих округах, жінки вигравали
[балотуватися], а я вже
стабільно більше місць за партійними списками. Однією з
відома
причин цього є великі економічні витрати на балотування на була
громадськості, то як
посаду. Реєстрація до балотування на посаду має високу
вартість, і кандидатки мають менший доступ до мереж, які
мають боятися жінки с
можуть підтримати їхні зусилля по збору коштів. Одна особа інших сфер?»
під час інтерв'ю зазначила, що жінки менш охоче - учасник/ця інтерв’ю
використовують сімейний бюджет на агітаційні витрати, ніж
чоловіки. Інші бар'єри включають відсутність внутрішньопартійної демократії та прозорості
(докладніше далі), відсутність впевненості в собі та підтримки сім’ї, загальний сексизм і мізогінія,
що пронизують ставлення до жінок на керівних посадах. Перед жінками зі спільноти ЛГБТК+
також постають особливі питання безпеки. Активістки ЛГБТК+ можуть бути добре відомими в
громадянському суспільстві, але як тільки вони балотуються на посаду, вони стають більш
відомими для широкої громадськості, що може становити загрозу їхній безпеці.
Більшість партій не мають внутрішніх структурних підрозділів, які би займалися сприянням участі
жінок; лідерок у партіях на національному та місцевому рівнях бракує. Жодна з основних партій
не включила питання ґендерної рівності до своєї платформи та не розглядає його як частину
своєї ідеології. Не зрозуміло, яким є ґендерним баланс серед керівництва порівняно нової партії
«Слуга народу».
Однією з причин недостатньої представленості жінок у партіях є те, що партіям бракує
внутрішньої демократії, а у розробці політики та прийняття рішень вони покладаються на закриті
кола та мережі. Прийняття рішень у політичних партіях часто є непрозорим, відбувається за
зачиненими дверима обмеженою кількістю представників політичної еліти (зазвичай
чоловіками). Внутрішня демократія у статутах, положеннях та повноваженнях політичних партій
є часто відсутньою. Наприклад, відбір кандидатів, як правило, не є прозорою процедурою, що
здійснюється на основі консультацій, – скоріше виконавчий комітет політичної партії інформує
кандидатів про факт їхнього обрання вже після того, як воно відбулося.
Результати дослідження та інтерв’ю вказують на те, що внутрішні кола партійного керівництва
здебільшого складаються з чоловіків. Один з учасників інтерв’ю зазначає, що чимало партійних
рішень приймається, коли чоловіки йдуть, до прикладу, у сауну, простір, де жінки та чоловіки
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перебувають окремо. Така відсутність внутрішньопартійної демократії та домінування
неофіційних домовленостей призводить до нерівного доступу жінок до керівних та виборних
посад. Звіт ПРООН зазначає, що місцеву політику часто визначають бізнес-інтереси, а оскільки
жінки часто не відіграють провідних ролей у бізнесі, вони є недостатньо представленими в
місцевій політиці.50 Сексизм та ейджизм серед партійних лідерів триває й стримує жінок від
повної реалізації їхнього потенціалу як політичних лідерок.
Партії також ігнорують жінок, які належать до груп, що стикаються з множинною
дискримінацією, згадуючи про них лише тоді, коли це може сприяти позитивному іміджу партії.
Про подібний випадок детально розповів один з учасників інтерв’ю: одна партія попросила
жінку з порушенням зору стати членом партії, а пізніше сказала їй, що партія у цьому більше не
зацікавлена, оскільки вони вирішили взяти жінку на інвалідному візку, бо її інвалідність є більш
помітною. Партії також не контактують зі спільнотою ЛГБТК+, яка наполягають на тому, що вона
могла би віддати свої голоси та підтримку партіям, які борються за їхні права.
Рекомендації
1. Розробити комплексну стратегію інформування про важливість призначення
жінок на керівні посади в партії, а також на виборні посади.
Оскільки закон про ґендерні квоти не має зобов'язувальної сили, а за очікуваною майбутньою
системою відкритих списків дотримуватися квот теж буде складно, то важливо, щоби партії
зрозуміли, чому їм вигідно висувати жінок як кандидаток і призначати їх на керівні посади.
Ефективне інформування може бути різним для різних партій. У випадку партій, які підтримують
євроцентричну політику, ефективним може бути інформування цих партій про те, що якщо вони
справді хочуть сповідувати європейські цінності, то вони сприятимуть рівній та значущій
представленості жінок. Тиск з боку міжнародної спільноти та громадян України є необхідним
для того, щоби зобов’язати партії пріоритизувати питання ґендерної рівності та включення
жінок.
2. Посилити внутрішньопартійну демократію, зокрема, у питанні висування
кандидатів.
Брак прозорості у внутрішньопартійних домовленостях зменшує можливості жінок брати
значущу участь у процесі прийняття політичних рішень у партіях. Партії повинні впровадити
видимі, інклюзивні механізми відбору кандидатів до партійних списків та висування кандидатів
за одномандатними округами.
3. Посилити фінансову підтримку кандидаток з боку партій.
Одна з найбільших перешкод на шляху до участі жінок як кандидаток – відсутність достатньої
фінансової підтримки чи можливості особистого фінансування їхніх кампаній. Партії повинні
посилити фінансову підтримку, яку вони надають кандидаткам, щоби вирішити це питання,

50

“Integrity and Inclusiveness of the Democratic Process in Ukraine - Analysis of Interim Research Findings in
the Regions.” United Nations Development Programme Ukraine, лютий 2019.
https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/Integrity%20and%20Inclusiveness%20report%20FINAL
_12%2003%202019.pdf.
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відкладаючи частину партійних коштів на посилення участі жінок у партійному житті. Партії
повинні також використовувати свої кошти на проведення навчальних заходів з питань
проведення кампаній для жінок, які цікавляться балотуванням на посаду, включаючи
проведення занять з питань збору коштів та управління фінансами під час кампаній.
4. Впровадити квоти на керівні посади в партії.
На даний момент у партіях не забезпечено рівної представленості у виконавчих органи та
місцевих партійних структурах. Партії повинні встановити 30-відсоткові ґендерні квоти для своїх
внутрішньопартійних структур, включаючи виконавчі органи та місцеві партійні організації.
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Рекомендації
У списку нижче наведено підсумок рекомендацій для кожної підкатегорії, які розроблено на
основі результатів оцінювання. Цей список не претендує на вичерпність; натомість він
зосереджується на найнагальніших проблемах виборчого процесу, що виокремлені на основі
ґендерного аналізу, який здійснила команда оцінювання.

Відповідальний(і)
орган(и)

Рівень
пріоритет
ності

ВР

Високий

ВР, ЦВК, НАЗК, Суди,
ОВК, ДВК

Високий

ВР

Середній

ВР

Низький

ЦВК

Високий

ЦВК

Високий

Зібрати дані про працівників, зареєстрованих виборців,
реєстрацію кандидатів і явку виборців із розбивкою за
ґендерною ознакою та зробити цю інформацію публічною та
легко доступною.

ЦВК, ОВК, ДВК

Високий

Забезпечувати працівникам усіх рівнів навчання з питань
важливості включення виключених груп чи груп, що
стикаються з перешкодами на шляху до участі, в тому числі
жінок.

ЦВК, ОВК, ДВК

Середній

Виділити достатню кількість виборчого бюджету на
формування програм, спрямованих на забезпечення участі
жінок у політичному житті.

ЦВК

Середній

Розробити внутрішню ґендерну політику для проведення
роботи у цій сфері.

ЦВК

Середній

ВР

Високий

Рекомендації
Нормативно-правова база
•

Прийняти закон про ґендерні квоти, який би містив правила
розміщення у списках, санкції за недотримання, а також
бар’єр на рівні 40 відсотків, якщо діє поточна змішана
виборча система.
• Посилити положення про політичне фінансування та
фінансування кампаній з метою встановлення жорсткіших
правил щодо недотримання, підтримки застосування чинних
санкцій, а також надання роз’яснень щодо того, які установи
несуть відповідальність за застосування цих положень.
Покращити доступ до виборчого правосуддя.
• Внести поправки до положень про державне фінансування
для того, щоби підтримати або посилити мотивацію партій у
разі, якщо декілька партій дотримуватимуться чинної квоти й
фінансування внаслідок цього зменшиться; вимагати
використання певної частини державного фінансування на
сприяння політичній участі жінок.
• Внести поправки до чинних положень щоби забезпечити, що
партійні списки після їхньої реєстрації зберігають той відсоток
жінок, який був наявний на момент подання списку.
Виборча адміністрація
•
•

•

•

•

•

Інституціоналізувати ґендерну рівність у структурі виборчої
комісії.
Інтегрувати ґендерні питання у процеси стратегічного,
комунікаційного та операційного планування ЦВК,
включаючи розробку ґендерної політики та плану дій.

Реєстрація виборців
•

Внести поправки до виборчого кодексу з метою повного
забезпечення політичних прав ВПО.
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•

Здійснити перевірку Державного реєстру виборців з метою
забезпечення повного співпадіння у ньому імен/прізвищ осіб
з даними у документах, що посвідчують їхню особу.
Участь жінок у політичному житті

•

Проводити тренінги для журналістів з питань того, як
висвітлювати діяльність жінок у політиці.

•

Налагоджувати партнерські відносини між жіночими
організаціями та між групами громадянського суспільства.

•

Підтримувати жінок у балотуванні на політичні посади.

ЦВК

Міжнародні
організації,
організації
громадянського
суспільства
Міжнародні
організації,
організації
громадянського
суспільства
Міжнародна
організація,
організації
громадянського
суспільства,
політичні партії

Низький

Високий

Середній

Середній

•

Створити посаду радника з питань ґендерної рівності при
Офісі Президента, який має кваліфікацію та досвід роботи у
сфері ґендерної рівності, а також продовжувати підтримувати
Офіс Урядового Уповноваженого з питань ґендерної
політики.
Публічна інформація та громадянська освіта/освіта виборців
•

•

•

•

Офіс Президента

Середній

Посилити спроможність ЦВК розробляти і поширювати
ініціативи з освіти виборців, зокрема ініціативи, спрямовані
на традиційно виключені групи.

ЦВК

Високий

Інтегрувати інформацію про ґендерну рівність та рівну участь
у політичному житті в навчальну програму з громадянської
освіти в школах і університетах.

Міністерство освіти

Високий

Зробити чоловіків однією з цільових груп для
розповсюдження інформації, що стосується ґендерної
рівності, в рамках освіти виборців.

Забезпечити, щоби освіта виборців включала прості для
сприйняття повідомлення про участь жінок у політичному
житті й розповсюджувалася також на сільські місцевості.

ЦВК,
міжнародні
організації,
організації
громадянського
суспільства
ЦВК,
міжнародні
організації,
організації
громадянського
суспільства

Високий

Низький

Політичні партії
•

•

Розробити комплексну стратегію інформування про
важливість призначення жінок на керівні посади в партії, а
також на виборні посади.

Міжнародні
організації,
організації
громадянського
суспільства

Високий

Посилити внутрішньопартійну демократію, зокрема, у
питанні висування кандидатів, партійної структури та
керівних посад.

Партії

Високий
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•

Посилити фінансову підтримку кандидаток з боку партій.

•

Заохочувати партії забезпечити жінкам рівноправний доступ
до ресурсів кампанії, ефірного часу та висвітлення в засобах
масової інформації.
Заохочувати партії розробити ґендерну політику та
процедури для боротьби із сексуальними домаганнями.
Впровадити квоти на керівніх посади в партії.

•
•
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Партії

Високий

Партії

Високий

Партії

Високий

Партії

Середній
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Додаток 1: Можливості та вразливі аспекти
Існує чимало вразливих аспектів, на які слід звернути увагу, щоби стимулювати рівну та значущу
участь жінок у політичних та виборчих процесах, а також чимало можливостей, на основі яких
можна будувати подальші позитивні здобутки на шляху до ґендерної інклюзії.
Підсумок результатів ґендерного аналізу
КАТЕГОРІЯ
ВРАЗЛИВОСТІ
• Закон про ґендерні квоти не
Нормативнопередбачає санкцій за недотримання,
правова база

•

•

Виборча
адміністрація

•

•
•

•

Реєстрація
виборців

•

•

Участь жінок у •
політичному
житті
•

•

•

не передбачає правил розміщення в
списках, а політичні партії добровільно
їх не дотримуються.
Правила заміни залишають партії
можливість обійти квоти після подання
партійних списків.
Закони про фінансування кампаній та
політичне фінансування ускладнюють
балотування кандидаток, зокрема в
одномандатних виборчих округах.
Немає штатних працівників,
відповідальних за питання ґендерної
інклюзії (немає контактної особи чи
відділу з ґендерних питань).
На питання ґендерної інклюзії не
виділяється окремий бюджет.
ЦВК не збирає й не оприлюднює
статистичні дані з розбивкою за
ґендерною ознакою.
На тренінгах приділяється недостатня
увага питанням ґендерної рівності.
Деяка інформація у списку виборців не
була оновлена, а це означає, що
ім’я/прізвище у списку виборців не
відповідало документам, які
посвідчують особу виборця.
ВПО не можуть брати участь у всіх
виборах.
Засоби масової інформації зображають
жінок як об’єкти, в т. ч. сексуальні, і як
жертви.
Депутатки Верховної Ради і кандидатки
часто стають мішенню онлайн-образ та
насильства.
В органах, відповідальних за прийняття
рішень, є представники
антиґендерного руху, який складає
загрозу для ґендерної рівності своїми
регресивними ідеями та політикою.
Жінки недостатньо представлені у
якості державних посадовиць,
виборних представниць та кандидаток.
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МОЖЛИВОСТІ
•

•

•

•

Україна ратифікувала міжнародні угоди
і підписала регіональні рамкові угоди,
що підтримують рівну участь жінок.
Конституція України та інші законодавчі
акти гарантують права жінок на рівну
участь у публічному житті.
Закон «Про політичні партії в Україні»
встановлює 30-відсоткові ґендерні
квоти.

•

Члени комісій підтримують питання
ґендерної рівності.
Жінки добре представлені на всіх
рівнях виборчої адміністрації.

•

Реєстрація виборців є пасивною.

•

Громадяни України загалом
підтримують посилення участі жінок у
публічному житті.
Існує чимало професійних,
організованих та активних жіночих
організацій.

•

Ґендерний аналіз політичного та виборчого процесу в Україні

•
Публічна
інформація та
громадянська
освіта/освіта
•
виборців

Політичні
партії

•

•

•
•

•

Не вистачає публічної інформації з
питань, які є важливими для жінок, у
зв’язку з недостатнім висвітленням у
засобах масової інформації.
ЦВК не проводить значних заходів з
освіти виборців і не поширює їх серед
широкого кола громадян.
Простежується недостатній рівень
внутрішньопартійної демократії,
особливо в процедурах висування
кандидатів.
На керівних партійних посадах у
виконавчих комітетах та у місцевих
партійних організаціях мало жінок.
Партії не надають суттєвої фінансової
підтримки кандидаткам.
Сексизм та ейджизм з боку партійного
керівництва призводить до
недостатнього представлення жінок у
партійних списках та серед
керівництва партій.
Не існує санкцій за недотримання
ґендерних квот, тому партії не завжди
їх дотримуються.
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•

•
•

•

Міжнародні організації проводять
освіту виборців і надають публічну
інформацію, спрямовану на посилення
участі окремих груп, зокрема жінок, у
політичному житті.
Освіта виборців висвітлює як жінок, так
і чоловіків в активних ролях.
Деякі політичні партії добровільно
дотримувалися ґендерних квот на
попередніх виборах.
На керівних партійних посадах є жінки.

Міжнародна фундація виборчих систем

Додаток 2: Кандидатки в одномандатних виборчих
округах
На графіку нижче представлена частка кандидаток в одномандатних виборчих округах за
регіонами та областями, надано Українським жіночим фондом.
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