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Гендерний баланс серед кандидатів від політичних партій на позачергових 
виборах народних депутатів України 2019 року  
 

Заява №1 за проміжними результатами гендерного моніторингу на 
позачергових виборах народних депутатів України 2019 року  
 

Український жіночий фонд у партнерстві з Національним демократичним інститутом 
міжнародних відносин (НДІ) здійснює гендерний моніторинг позачергових виборів народних 
депутатів України, що відбулись 21 липня 2019 року. 
 

Метою гендерного моніторингу є комплексний гендерний аналіз виборчого процесу задля 
виявлення можливостей та перешкод для участі жінок у виборах та їх обрання до Верховної 
Ради України.  
 

Виборчий процес позачергових виборів народних депутатів України розпочався 24 травня 
згідно Закону України «Про вибори народних депутатів України  (частина четверта статті 
16 Закону). Конституційний склад Верховної Ради України – 450 депутатів. Вибори депутатів 
здійснюються за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою. Кількісний склад 
Верховної Ради України 9-го скликання має становити 424 депутати. 225 депутатів обираються 
за пропорційною системою у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі за 
виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій, 199 депутати обираються за 
мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах. 
 

Одночасно із запровадженням державного фінансування парламентських політичних партій в 
2015 р. законопроектом 2123а  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
запобігання і протидії політичній корупції», запроваджена практика фінансового заохочення 
для партій, які забезпечили представництво у Верховній Раді кожної зі статей на рівні не менше 
30%.  

 

Виборче законодавство для політичних партій має квоту, наразі не підкріплену санкційним 
механізмом. Відповідно до змін, внесених 14.07.2015 р. до Закону України «Про політичні 
партії» 2365-III, статут політичної партії має включати положення про 30% квоту в списках на 
місцевих та парламентських виборах. Хоча з формальної точки зору порушення цієї норми не є 
підставою для відмови в реєстрації списку кандидатів, вона покладає на політичні партії 
зобов’язання щодо  дотримання гендерного балансу, а саме формування списків політичних 
партій із врахуванням принципу представництва у них не менше 30% кожної статі.  
 

Український жіночий фонд звертає особливу увагу на фактичні можливості для рівної 
участі жінок і чоловіків у виборах народних депутатів. Ключовою у досягненні більш 
збалансованого представництва жінок у виборчому процесі та в політиці є роль партій. 
Гендерний моніторинг стане основою для діалогу з політичними партіями щодо 
позитивних дій для досягнення гендерної рівності. 
 

Із метою аналізу гендерного балансу в участі політичних партій на різних рівнях виборчого 
процесу, відібрано десять політичних партій. Критеріями для відбору стали рейтинги партій, 
оприлюднені за результатами загальнонаціональних опитувань, а також регіональні особливості 
електоральної підтримки.  
За результатами опитувань, опублікованих Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з 
соціологічною службою Центру Разумкова, Київським міжнародним інститутом соціології 
(КМІС) та Соціологічною групою «Рейтинг» в червні 2019 р., для гендерного моніторингу 
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обрано наступні партії: «Батьківщина», «Голос», «Громадянська позиція», «Європейська 
солідарність», «Опозиційна платформа – «За життя», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Сила 
і честь» та «Слуга народу». 
Для врахування регіональних особливостей електоральної підтримки були визначені три 
найбільші фракції партій в обласних радах та міських радах міст-обласних центрів, а також 
партійна приналежність мерів міст-обласних центрів. За результатами для гендерного 
моніторингу обрано партії «Опозицiйний блок» та «Самопоміч».  
 

Гендерна рівність у політиці є очікуванням громадськості. За результатами 
загальнонаціонального опитування, проведеного НДІ в травні 2019 р., 62% громадян прагнуть 
більш збалансованого представництва жінок і чоловіків в політиці, а основною причиною, чому 
менше жінок обирається до органів влади, 74% опитаних назвали те, що політичні партії більш 
схильні висувати чоловіків, аніж жінок.  
 

Висновки: 
 

Загалом, у виборах беруть участь 5830 кандидатів – 1315 жінок (23%) та 4515 чоловіків 
(77%)1.  

 

Реєстрацію 154 кандидатів було скасовано – в тому числі 25 жінок (1,9% від попередньо 
зареєстрованих 1339 осіб) та 129 чоловіків (2,8%). Істотної різниці між скасуванням 
реєстрації жінок і чоловіків як у списках партій, так і в одномандатних виборчих округах 
не спостерігається.  
 

Більшість політичних партій, списки яких аналізуються, дотримались 30% квоти у 
виборчих списках. Середній рівень представництва жінок в списках кандидатів десяти 
партій складає 32%. Український жіночий фонд вітає прихильність партій до дотримання 
виборчої квоти.  
 

У той же час, жінки переважно представлені в другій половині виборчих списків, де вони 
мають менші шанси на обрання.  
Середній рівень представництва жінок у першій половині виборчих списків – 23%, тоді як 
у другій половині – 40%. Партії, які показали найвищий відсоток жінок загалом у списках, 
одночасно мають і найбільшу різницю в представництві жінок в першій та другій половинах 
списків. 
 

Представництво жінок серед кандидатів від десяти партій у одномандатних виборчих 
округах є майже вдвічі нижчим, ніж в списках – 17% проти 32%. Така тенденція характерна 
для більшості партій. 
Десять партій, що досліджуються в рамках моніторингу, висунули кандидатів в одномандатних 
виборчих округах усіх областей України та в м. Київ. У той же час, представництво жінок та 
чоловіків від десяти партій в областях не є збалансованим і становить від 0 до 27%. 

 

Політичні партії – основні гравці, які впливають на гендерний баланс серед кандидатів та 
майбутніх народних депутатів. З 5830 кандидатів, що беруть участь у виборах, 4150  висунуті 
партіями. Кандидати, які мають ресурсну підтримку від партій, мають більші шанси на обрання. 
Саме партії можуть сприяти тому, щоб жінки, які складають 54% населення України, були 
представлені у Верховні Раді хоча б на рівні 30%.    

 

                                                 
1 Дані ЦВК станом на 18.07.2019 https://www.cvk.gov.ua/ 



  

Матеріал підготовлено Українським жіночим фондом у партнерстві з 
Національним демократичним інститутом міжнародних відносин (НДІ). 
Український жіночий фонд відповідальний за зміст цього матеріалу. Інформація, 
представлена у матеріалі, не обов’язково відображає погляди НДІ. 

Формального дотримання квоти в списках кандидатів недостатньо для представництва 
жінок на рівні 30% серед кандидатів, що будуть обрані за списками, та загалом у Верховній 
Раді. 
 

Рекомендації: 
 

Український жіночий фонд закликає політичні партії надавати жінкам та чоловікам рівні 
можливості бути обраними:  
 

• при формуванні виборчих списків дотримуватись законодавчої норми про 
представництво не менше 30% осіб однієї статі від загальної кількості кандидатів та 
прагнути більш збалансованого представництва жінок і чоловіків до рівня 50/50;  

 

• забезпечувати рівномірний розподіл місць нагорі та внизу списків для кандидаток і 
кандидатів; 

 

• підтримувати жінок кандидаток в мажоритарних округах на рівні з чоловіками. 

 

Український жіночий фонд закликає майбутній склад Верховної Ради: 

 

• у разі змін виборчого законодавства – забезпечити дієві механізми дотримання гендерної 
квоти; 

 

• продовжувати підтримувати фінансове заохочення політичних партій що забезпечують  
представництво у Верховній Раді кожної зі статей на рівні не менше 30%, у розмірі 10% 
щорічного обсягу державного фінансування статутної діяльності.  
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1. Представництво жінок у виборчих списках партій на позачергових виборах 
народних депутатів 2019 року  
 

 

Загалом, у виборчих списках політичних партій участь у виборах беруть 2746 кандидатів, 
з них 835 жінок (30%) та 1911 чоловіків (70%).  
Реєстрацію 18 кандидатів було скасовано до виборів, з них 5 жінок (0,6% від попередньо 
зареєстрованих 839 осіб) та 13 чоловіків (0,7% від попередньо зареєстрованих 1925 осіб). 
Істотної різниці між скасуванням реєстрації жінок та чоловіків – кандидатів у списках 
політичних партій – не спостерігається. 
 

Аналіз виборчих списків десяти партій показав, що найбільше жінок у списках партій 
«Радикальна партія Олега Ляшка» (90 осіб), «Опозицiйний блок» (85), «Слуга народу» (66), 
«Батьківщина» (61) та «Опозиційна платформа – «За життя» (60).  
В списках партії «Голос» – 49 жінок, «Громадянська позиція» – 39, «Самопоміч» – 33, 

«Європейська солідарність» – 29, «Сила і честь» – 18. 

 

Проміжні результати моніторингу, проведеного Українським жіночим фондом, показали, що 
більшість політичних партій дотримались 30% квоти у виборчих списках. Із десяти партій, 
що стали об’єктом дослідження, шість партій забезпечили присутність кандидаток у списках на 
рівні 30% або вище. Гендерна квота була дотримана в списках політичних партій: «Самопоміч» 
(35%), «Батьківщина» (30%), «Слуга народу» та «Опозиційна платформа – «За життя» (по 33%).  
Найбільше представництво жінок у виборчих списках партій «Опозицiйний блок» (38%) та 
«Радикальна партія Олега Ляшка» (41%).  
Не дотримана гендерна квота у виборчих списках партій: «Громадянська позиція» та «Сила і 
честь» (по 24%), «Голос» (28%), «Європейська солідарність» (29%).  
Середній рівень представництва жінок у виборчих списках кандидатів десяти партій досяг 
32%.  

 

У той же час, жінки переважно представлені в другій половині виборчих списків, де вони 
мають менші шанси на обрання.  

Середній рівень представництва жінок в першій половині виборчих списків – 23%, тоді як 
в другій половині – 40%. Іншими словами, представництво жінок у першій половині списку в 
1,7 разів нижче, ніж в другій, менш прохідній частині.  
 

Єдиною партією, де представництво жінок в першій половині списку є дещо вищим, ніж в 
другій, стала «Європейська солідарність» (30% проти 28%).  
Різниця між представництвом жінок у першій і другій половині списків партій «Сила і честь», 
«Самопоміч», «Голос» та «Громадянська позиція» сягає відповідно 5%, 7%, 8% та 9%.  
Значну різницю між представництвом жінок у першій і другій половині списків демонструють 
«Батьківщина» (17%) та «Опозицiйний блок» (19%). Ще більшу різницю демонструють 
«Радикальна партія Олега Ляшка» (26%) та «Опозиційна платформа – «За життя» (33%).  
Партією з найбільшою різницею між представництвом у різних частинах виборчого списку 
стала «Слуга народу» – 11% жінок в першій половині списку проти 55% в другій (різниця 44%).  
 

З п’яти партій, які показали найвищий відсоток жінок загалом у списках, чотири показали 
і найбільшу різницю в представництві жінок в першій та другій половинах списків: «Слуга 
народу», «Опозиційна платформа – «За життя», «Опозицiйний блок» та «Радикальна партія 
Олега Ляшка».   
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2. Представництво жінок серед кандидатів від політичних партій у 
одномандатних округах на позачергових виборах народних депутатів 2019 
року 

 

 

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

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

Кількісно, із десяти партій найбільше жінок у одномандатних виборчих округах серед 
кандидатів від партій «Слуга народу» (199 осіб), «Опозиційна платформа – «За життя» (152), 
«Батьківщина» (146), «Опозицiйний блок» (136) та «Європейська солідарність» (133). «Сила і 
честь» висунула в округах 78 кандидаток, «Голос» – 68, «Радикальна партія Олега Ляшка» – 65, 

«Самопоміч» – 51, «Громадянська позиція» – 34.  

 

Найвищий відсоток жінок серед кандидатів у одномандатних виборчих округах – в партії 
«Голос» (29%), за нею ідуть «Опозицiйний блок» (22%) та «Самопоміч» (20%). Серед 
кандидатів партії «Європейська солідарність» в округах – 19% жінок, «Слуга народу» – 17%, 

«Батьківщина» – 15%, «Радикальна партія Олега Ляшка» – 14%. Найнижчий відсоток жінок 
серед кандидатів у мажоритарних округах – в партіях «Сила і честь» та «Опозиційна платформа 
– «За життя» (по 10%) та «Громадянська позиція» (9%).  
 

Представництво жінок серед кандидатів від десяти партій у одномандатних виборчих 
округах є майже вдвічі нижчим, ніж в списках – 17% проти 32%. Така тенденція характерна 
для більшості партій. Єдиною партією, яка висунула дещо більший відсоток жінок кандидаток 
у одномандатних виборчих округах  стала партія «Голос» – 29% в округах проти 28% в 
списках. 
 

Десять партій, що є об’єктом моніторингу, висунули кандидатів у одномандатних виборчих 
округах в усіх областей України та у м. Київ. У той же час, представництво жінок та чоловіків 
від партій в областях не є збалансованим, із різницею від 0% до 27%.  

 

Найкраще жінки представлені серед кандидатів від партій у одномандатних виборчих округах 

Черкаської області (27%) та м. Київ (26%). У Миколаївській області рівень представництва 
становить 24%, у Вінницькій – 23%, в Луганській та Хмельницькій – по 22%, в 
Дніпропетровській, Київській, Львівській та Чернівецькій – по 20%.  
 

Найгірше жінки представлені серед кандидатів від партій у одномандатних виборчих округах 
Тернопільської області – 9%, Івано-Франківської – 8%, Кіровоградської – 7% та Закарпатської 
– 3%. У Волинській області, серед кандидатів від десяти партій у одномандатних виборчих 
округах – 0% жінок. 










