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Стаття присвячена дослідженню особливостей дотримання принципу гендерної рівності під час 
виборчого процесу. Основну увагу автори звертають на механізми, які дають змогу забезпечити рівні 
умови участі у виборах та рівні можливості бути обраними до представницьких органів влади для чоловіків 
та жінок. Серед основних механізмів, які сприяють дотриманню принципу гендерної рівності під час 
виборів, дослідники виокремлюють такі: законодавче закріплення гендерної рівності у національному чи 
міжнародному законодавстві; застосування гендерного квотування; функціонування спеціальних інституцій, 
які стежать за дотриманням принципу гендерної рівності загалом, та у виборчому процесі, зокрема та ін.

Автори наголошують на тому, що одним із найбільш поширених та ефективних є механізм 
гендерного квотування, який може передбачати резервування місць у виборному органі влади 
для представників певної статі або ж наявність квотування під час формування виборчих списків. 
Квотування виборчих списків може бути добровільним (політичні партії застосовують його з власної 
ініціативи) або ж примусовим (квоти у виборчих списках встановлюють державою та повинні 
виконуватися всіма учасниками виборчого процесу).

Дослідники зазначають, що законодавче закріплення принципу гендерної рівності під час 
виборів є важливим як вказівник до дії, який формує поле для правових відносин. Однак воно повинне 
доповнюватися механізмами, які забезпечують його дотримання на практиці. Ними можуть бути 
спеціально створені інституції, які моніторять стан дотримання гендерної рівності під час виборів, 
а також (як наслідок такого моніторингу) механізми стимулювання чи покарання за дотримання чи 
недотримання принципу гендерної рівності у виборчому процесі.

Ключові слова: гендерна рівність, механізми забезпечення гендерної рівності, гендерне 
квотування, виборчий процес, виборчі списки, демократія.

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що у сучасному світі важливою ознакою демо-
кратичного розвитку будь-якого суспільства є принцип рівності громадян перед законом. За умови 
його тримання всі громадяни є рівні перед законом, тобто від народження отримують однаковий 
обсяг прав і свобод.

Важливою складовою дотримання принципу рівності громадян є забезпечення гендерної рів-
ності. Це особливо важливо, зважаючи на історичні особливості становлення принципу рівності, які 
передбачали привілейоване становище чоловіків впродовж більшості періодів існування людської 
цивілізації. Хоч у сучасному світі формально всі гендерні відмінності є нівельовані в більшості країн 
світу, проте на практиці в багатьох суспільствах наявні певні стереотипи і традиції, які не дають змоги 
жінкам повною мірою на рівні з чоловіками користуватися всіма наявними правами і свободами.

Важливою складовою гендерної рівності є політична рівність жінок і чоловіків. У свою чергу, рівні 
можливості участі в політичному житті чоловіків та жінок значною мірою визначаються наявністю чи 
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відсутністю електоральної гендерної рівності, яка передбачає не лише рівні умови участі жінок і чоло-
віків у виборчому процесі, але й рівні можливості бути представленими у виборних органах влади. 
Однак виборча практика багатьох країн світу (і України зокрема) показує необхідність запровадження 
спеціальних механізмів задля забезпечення гендерної рівності під час виборчого процесу. Відтак 
дослідження механізмів забезпечення електоральної гендерної рівності є актуальним та вимагає 
комплексного політологічного аналізу.

Джерельною базою для нашого дослідження стали аналітичні та наукові статті вітчизняних екс-
пертів, зокрема, І. Глиняного, Н. Жачек, А. Іовчевої, О. Марцеляка, О. Редчиць, О. Ярош та ін. Згадані 
експерти та дослідники розглядали питання гендерної рівності та гендерного розриву, аналізували 
вітчизняний та міжнародний досвід дотримання гендерної рівності в політиці. Також важливою скла-
довою джерельної бази нашого дослідження стали міжнародні нормативно-правові акти, які регла-
ментують питання гендерної рівності в політиці загалом, а також забезпечення рівних умов участі 
представників чоловічої та жіночої статі у виборчому процесі.

Незважаючи на доволі значну увагу як вітчизняних, так і зарубіжних науковців до питання ген-
дерної рівності, такий її аспект, як гендерна рівність у політиці, вивчається дещо меншою мірою. 
Ще менше уваги науковці звертають на дослідження електоральної гендерної рівності. Крім того, 
дослідники розглядають питання механізмів забезпечення гендерної рівності під час виборчого про-
цесу часто лише побіжно, не аналізуючи ці механізми в комплексі. Відтак проблематика механізмів 
забезпечення гендерної рівності під час виборів потребує додаткового більш комплексного вивчення.

Мета публікації – здійснити наукове дослідження механізмів забезпечення принципу гендерної 
рівності під час виборчого процесу.

З метою забезпечення принципу гендерної рівності під час виборів держави застосовують чис-
ленні механізми, які сприяють розширенню можливостей залучення жінок у політичну сферу зага-
лом, а також – в електоральний процес, зокрема. Серед цих механізмів найбільше значення мають 
такі: закріплення у національному законодавстві принципу рівності прав жінок і чоловіків; ухвалення 
спеціальних законів на міжнародному рівні; утворення спеціальних інституцій, які займаються питан-
ням гендерної рівності; запровадження гендерних квот, які гарантують певний рівень представни-
цтва жінок на виборах; дослідження стану гендерної рівності у конкретних країнах та ін. Зупинимося 
детальніше на аналізі згаданих механізмів.

Часто для того, щоб забезпечити гендерну рівність під час виборів, використовують спеціальні 
гендерні квоти. Вони є способом зменшення гендерної диспропорції та передбачають встановлення 
необхідної частки участі жінок у виборчому процесі, надання спеціальних пільг і заохочень у випадку 
їхнього дотримання (чи покарань у випадку недотримання) тощо (Гендерна, 2016).

Під гендерним квотуванням розуміють певну державну стратегію у сфері гендерної полі-
тики, яка має на меті збільшити гендерну рівність у виборах і політиці шляхом резервування 
певної кількості місць для осіб певної статі у виборчих списках, чи певної кількості місць у пар-
ламенті. Варто зазначити, що незважаючи на те, що гендерні квоти можуть застосовуватись і до 
чоловіків, і до жінок, але, зважаючи на домінантну роль представників чоловічої статті в різних 
ешелонах влади і на політичній арені, гендерні квоти зазвичай існують насамперед для захисту 
прав саме жінок.

На сьогодні гендерне квотування використовується більшістю країн та поширене у всіх регі-
онах світу. Варто зазначити, що використання гендерних квот є тимчасовим механізмом, оскільки 
воно, насамперед, спрямоване на виправлення наявних у суспільстві стереотипів.

Гендерне квотування можуть використовувати як держава, так і політичні партії. У першому 
випадку такі квоти є загальнообов’язковими для усіх учасників виборчого процесу, у другому – добро-
вільними. Формально вони можуть закріплюватися у Конституціях, виборчому законодавстві, спеці-
альних законах про рівні права і протидію дискримінації чи бути зафіксовані статутами політичних 
партій. Варто зазначити, що застосування політичними партіями власних гендерних квот є доволі 
поширеним явищем у сучасному світі (Глиняний, 2019).

Слід відзначити, що до законодавчо закріплених гендерних квот також відносяться зарезерво-
вані місця та законодавчі кандидатські квоти. Їхня суть полягає у тому, що держава створює (резер-
вує) окремі місця у парламенті, які призначені винятково для представниць жіночої статі. Відтак жінки 
конкурують під час виборів не з чоловіками за місця у парламенті, а між собою. Такі квоти застосову-
ються, до прикладу, у Бангладеші, Пакистані чи Руанді (Марцеляк, 2015).

Важливим є не лише формальне закріплення принципу гендерного квотування у законодав-
стві, але й реальне дотримання гендерних квот в електоральній практиці. Тут важливу роль повинна 
відігравати позиція і реакція відповідних державних органів на дотримання чи недотримання учас-
никами виборчого процесу принципу гендерного квотування. Такою реакцією на дотримання чи 
недотримання принципу гендерного квотування може бути стимулювання (у випадку запровадження 
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політичною партією гендерних квот) чи покарання (у випадку порушення політичною партією гендер-
ного квотування) (Марцеляк, 2015).

Іншим важливим механізмом, що гарантує забезпечення принципу гендерного паритету, 
є його закріплення у численних нормативно-правових актах. Важливими документами у цій сфері 
є Міжнародний пакт про соціальні, культурні та економічні права (Міжнародний, 1973), Конвенція 
про захист прав людини та основоположних свобод (Конвенція, 2013), Конвенція про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо жінок (Конвенція, 1999), Конвенція про політичні права жінок (Кон-
венція, 1954), дослідження та висновки Венеціанської комісії щодо виборів (Європейський, 2009) 
тощо.

Питання гендерної рівності регламентує також Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи 
«Про збалансоване представництво жінок і чоловіків у процесі прийняття політичних і суспільних 
рішень», прийнята у 2003 році. Документ рекомендує державам підтримувати гендерну рівність, 
захищати рівні політичні права чоловіків та жінок, заохочувати представниць жіночої статі брати 
участь у політичному житті, забезпечити можливість реалізації виборчих прав для жінок і чоловіків 
(Європейський, 2009).

Важливим механізмом дотримання принципу гендерної рівності загалом, і у виборчому про-
цесі, зокрема, є функціонування національних та міжнародних інституцій, які, з одного боку, стежать 
за рівнем дотримання гендерної рівності, а? з іншого боку, своєю діяльністю сприяють утвердженню 
рівних можливостей для чоловіків та жінок під час виборів.

Однією з міжнародних організацій, що займається дослідженням питання гендерної рівності 
у політичній сфері, а також спостерігає за проведенням виборів у різних країнах, і на основі цих спо-
стережень досліджує їх особливості, є Міжпарламентський союз (Inter-Parliamentary Union – IPU). 
З часу свого заснування у 1889 році організація об’єднала 178 законодавчих органів різних країн світу. 
Міжпарламентський союз не тільки проводить численні дослідження, а й здійснює активну діяльність 
для забезпечення гендерної рівності у політиці. Він заохочує впровадження країнами гендерних квот, 
оскільки цей метод, на думку його членів, є найбільш дієвим для забезпечення гендерної паритетно-
сті. Окрім того IPU організовує двічі на рік Форум-жінок парламентаріїв, Бюро жінок-парламентаріїв 
та Зустріч жінок-спікерів парламенту (Gender-equal).

Впливовою організацією, яка досліджує проблему гендерної рівності, є IFES (International 
Foundation for Electoral Systems). Вона співпрацює більш ніж зі 145 країнами світу, в тому числі 
й з Україною. Ця міжнародна організація, головною метою якої є забезпечення права на вільні та 
чесні вибори, спонукає жінок брати участь у політичному житті. Найбільший акцент щодо співпраці 
організація робить щодо тих країн, де гендерна рівність тільки впроваджується (Гендерна).

Ще одним важливим інструментом сприяння збалансованості гендерного представництва 
в електоральному процесі є моніторинг стану дотримання гендерного принципу у кожній країні 
окремо та у світі загалом. До прикладу, щороку проводиться дослідження в рамках Глобального 
звіту про гендерний розрив (The Global Gender Gap Report). Звіт охоплює 4 сфери життя суспільства, 
в тому числі й розширення політичних можливостей (Жачек, 2021).

Останній опублікований звіт стосується 2021 року. Безсумнівним лідером вже декілька років 
залишається Ісландія, а країни Скандинавського регіону входять в першу десятку рейтингу. Що ж 
стосується України, то вона за результатами дослідження 2021 р. за показниками гендерного розриву 
посіла 74-е місце серед 156 країн світу, які були об’єктом дослідження. Однак більш важливим є той 
факт, що показник гендерного розриву в нашій державі суттєво зріс у порівнянні із 2020 р. Оскільки 
у 2020 р. Україна займала 59-е місце у загальносвітовому рейтингу країн, це означає, що наша дер-
жава опустилася аж на 15 позицій (The Global, 2021).

Можна припустити, що однією з основних причин таких негативних тенденцій щодо України 
стала неефективна боротьба з пандемією коронавірусу. Хоча у 2022 р. дослідження стану гендер-
ного розриву ще не завершено, однак можна спрогнозувати, що у зв’язку із російською агресією 
проти України рівень гендерного розриву в нашій державі ще суттєво зросте.

Підсумовуючи, варто зазначити, що гендерна рівність є невід’ємною складовою демократії. Для 
її забезпечення часто застосовують спеціальні механізми, спрямовані на підвищення участі у полі-
тиці та виборчому процесі представників певної статі (насамперед жінок). Однак для ефективності 
згаданих механізмів їх необхідно застосовувати комплексно, враховуючи при цьому національну спе-
цифіку конкретної країни. Крім того, важливими є не лише формальні вимоги до забезпечення елек-
торальної гендерної рівності, але й належне дотримання наявних вимог на практиці.

Також вкрай важливу роль у забезпеченні гендерної рівності у політиці та у виборчому процесі 
відіграє подолання наявних стереотипів про роль та місце жінок у суспільстві. Тому формування 
високого рівня політичної свідомості та культури громадян суттєво посилюватиме гендерну рівність 
у суспільстві.
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Зважаючи на те, що в Україні спостерігаються тенденції до зниження рівня гендерної рівності 
(збільшення гендерного розриву), які у контексті російсько-української війни лише посилюватимуться, 
дослідження проблем та перспектив дотримання принципу гендерної рівності під час виборчих кам-
паній в Україні вбачається перспективним напрямком для наших подальших наукових досліджень.

Buchyn M., Danchuk H. Main mechanisms for ensuring the principle of gender equality in the 
election process

The article is devoted to the study of the peculiarities of the gender equality principle during the 
election process. The authors focus their attention on the mechanisms that ensure equal conditions for 
participation in elections and equal opportunities to be elected to representative bodies for men and women. 
Among the main mechanisms that promote adherence to the principle of gender equality in elections, 
researchers identify the following: legislative enshrinement of gender equality in national or international 
law; application of gender quoting; the functioning of special institutions that monitor compliance with the 
principle of gender equality in general, and in the electoral process, in particular, etc.

The authors emphasize that one of the most common and effective methods is the mechanism of 
gender quoting, which may include the reservation of seats in the elected body for members of a particular 
sex or the presence of quoting during the formation of electoral lists. Quoting of voter lists can be voluntary 
(political parties use it on their own initiative) or compulsory (quotas in voter lists are set by the state and 
must be enforced by all participants in the electoral process).

Researchers note that the enshrinement of the principle of gender equality during elections is important 
as a guide to action, which forms the field for relevant legal relations. However, it must be complemented by 
mechanisms to ensure gender equality in practice. They can be specially created institutions that monitor 
the state of gender equality during elections, as well as (as a consequence of such monitoring) mechanisms 
to encourage or punish for the compliance with or non-compliance with the principle of gender equality in 
the electoral process.

Key words: gender equality, mechanisms for ensuring gender equality, gender quoting, electoral 
process, electoral lists, democracy.
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