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ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ГЕНДЕРНОГО ЗБАЛАНСУВАННЯ 
В НАЦІОНАЛЬНИХ ПАРЛАМЕНТАХ

Гендерний баланс безпосередньо взаємопов’я-
заний із такими фундаментальними явищами, як 
права та свободи людини, соціальна справедливість 
тощо. На просторах Європейського співтовариства 
гендерна рівність розглядається як обов’язкова 
складова частина демократії. 

Відомо, що протягом історичного розвитку люд-
ства політичною та державною діяльністю займа-
лися чоловіки, зрідка – жінки. У сучасних умовах 
жінки активніше беруть участь в управлінні дер-
жаними справами та політиці. Якщо раніше це 
відбувалося переважно через створення та функці-
онування жіночих громадських організацій, їх вза-
ємодію із суб’єктами влади, лобіювання жіночих 
інтересів, то з часом механізми їх участі вдоско-
налювалися та продовжують трансформуватися 
з урахуванням кращих світових практик. Жінки 
все частіше у всьому світі беруть участь у виборах 
до представницьких органів влади, що зумовило їх 
появу в національних парламентах. Впроваджен-
ня принципу гендерної рівності в законодавчому 
органі – умова розвитку правової держави та гро-
мадянського суспільства. Однак багато демокра-
тично зорієнтованих країн й сьогодні мають у цій 
сфері низку проблемних питань, що потребують 
свого вирішення.

Проблематикою гендерного співвідношен-
ня в представницьких органах влади займа-
лися такі вітчизняні та зарубіжні автори, як 
Ю. Акімова, С. Бабухіна, Д. Батлер, М. Баче-
лет, О. Вороніна, І. Грабовська, І. Гуцуляк, Т. Де-
метрадзе, В. Дойчман, І. Жерьобкіна, К. Карпен-
ко, Д. Кул, Т. Марценюк, К. Пейтман, Л. Сан-
стейн, Л. Тємкіна, Н. Шведова, М. Шенлі та ін.  
З часу незалежності української держави та почат-
ку її демократичного розвитку питання забезпечен-
ня гендерної рівності в усіх сферах суспільного жит-
тя, на всіх рівнях державної влади набуло не просто 
першочергового, а надзвичайно великого значення; 
необхідність їх негайного практичного вирішення 
відразу висунула вимоги створення теоретичного 
фундаменту в цій сфері. Політичні сфери держав 
світу мають певні відмінні та спільні ознаки, серед 

останніх слід виокремити їх непристосованість у тій 
чи іншій мірі для жінок, що й зумовлює подальше 
вивчення цього питання.

Мета статті – дослідити проблематику гендерно-
го збалансування в національних парламентах світу 
з позицій теорії держави і права; визначити засоби 
забезпечення гендерної рівності з урахуванням за-
рубіжного досвіду в парламенті України.

Можна з упевненістю сказати, що за останні 
50–60 років жінки всього світу досягли помітних 
результатів у питанні їх рівної з чоловіками пред-
ставленості в різних сферах суспільства, зокрема і в 
органах державної влади. 

Гендерна рівність у політиці та органах публічної 
влади – це ідеал, який декларує кожна розвинена 
держава. Проте нині жінки недостатньо представле-
ні в парламентах різних країн світу й відсторонені 
від прийняття управлінських рішень [1, c. 55]. Рів-
ноправна участь жінок в процесах прийняття по-
літичних рішень сприяє врахуванню однаковою 
мірою інтересів та потреб як чоловіків, так і жінок 
[2, с. 209]. Відсутність рівного представництва жі-
нок і чоловіків у розробленні рішень щодо політич-
них і суспільно важливих питань становить загрозу 
для легітимності демократії та є порушенням прав 
людини [3]. Нині міжнародною спільнотою виро-
блено різні механізми розширення участі жінок у 
політичній та державній діяльності.

Так, у Європейському Союзі створено спеціальні 
структури, які займаються розробкою механізмів 
реалізації гендерної рівності: група доповідачів Ко-
мітету міністрів із проблеми рівності між жінками 
та чоловіками, Комісія з питань рівних можливо-
стей жінок і чоловіків при ПАРЄ, Керівний комітет 
із питань рівноправності між жінками та чоловіка-
ми. Також наявна розвинена законодавча база, яка 
сприяє встановленню гендерної рівності. Напри-
клад, це Спеціальна рекомендація Комітету мі-
ністрів ЄС державам-членам «Про збалансовану 
участь жінок і чоловіків у процесі прийняття рі-
шень у сфері політики та суспільного життя» від 
2003 р., у якій зазначається, що представництво 
кожної статі в органах, які приймають рішення 
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в сфері політики або суспільного життя, повинно 
бути не менше 40%. Для досягнення цього показ-
ника державам рекомендовано вживати спеціаль-
них заходів і здійснювати законодавчі реформи, які 
б забезпечили відповідне представництво жінок і 
чоловіків у списках кандидатів на місцевих, регіо-
нальних, національних і наднаціональних виборах 
[4, с. 50–54]. Одним із таких механізмів є встанов-
лення гендерного квотування.

Гендерні квоти стали ефективним механіз-
мом вирішення проблеми представництва жінок 
у владних структурах західноєвропейських країн 
[5, с. 186]. Ідея та ініціатива введення гендерного 
квотування виникли в кінці 1960-х рр. у політич-
ній сфері та належать шведським соціал-демокра-
там. Проте не меншу роль у цьому відіграли актив-
ність і контроль жіночих рухів.

Система квот впливає на подолання стереотипів 
щодо традиційних ролей чоловіків і жінок у суспіль-
стві; сприяє зацікавленню чоловіками сфер, у яких 
раніше панували жінки: сім’я, діти, здоров’я, осві-
та [6, с. 311]. Використання системи квот для 
збільшення жіночого представництва на виборних 
посадах – метод кількісного збільшення жінок у по-
літиці. Головна ідея квот полягає в тому, щоб залу-
чати жінок до політичних позицій і забезпечити їх 
входження в політичне життя, що цілком узгоджу-
ється з міжнародними стандартами [7, с. 15]. Проте 
введення гендерного квотування може викликати 
певні обмеження.

Так, Ю. Акімова вважає, що під час запрова-
дження механізму квотування важливо не пору-
шити інший важливий конституційний принцип – 
свободи вибору. Це є складним питанням, одним зі 
шляхів вирішення якого авторка вбачає посилан-
ня на проведення антидискримінаційної політики 
[8, с. 59]. На думку Т. Деметрадзе, держава зобов’я-
зана підтримати квоту як тимчасову міру боротьби 
з дискримінацією. У такому разі свобода вибору не 
обмежується, а лише вводиться в певні межі, вона 
відбуватиметься за однієї умови: ця свобода не по-
винна служити підставою та бути умовою порушен-
ня гендерної рівності як такої [9, с. 121].

Проведені дослідження Радою Європейського 
Союзу надали підстави для висновку, що встанов-
лення гендерних квот політичними партіями – один 
із найбільш ефективних засобів забезпечення ген-
дерної рівності в парламенті. Механізм добровіль-
них партійних квот є достатньо розповсюдженим 
у більшій половині країн – членів Європейського 
Союзу та загалом у країнах Європи – Бельгії, Фран-
ції, Німеччині, Італії, Польщі, Литві, Греції, Руму-
нії, Угорщині та ін.

У світі існують різні моделі квотування. Най-
більш поширеними є: 1) 40/60 – модель, характерна 
для скандинавських держав (Фінляндія, Швеція, Іс-
ландія та ін.); 2) 30/70 – зокрема, в Аргентині, де 
30% – квоти для жінок, проте в нашій державі, де 

також активно здійснюються спроби впроваджува-
ти таку модель, законодавство передбачає дещо інше 
формулювання: 30% тієї чи іншої статті; 3) 20/80 у 
Бразилії, де 20% – квоти для жінок.

Існують й інші моделі квотування, наприклад 
коли виборчим законодавством регламентовано 
певну кількість місць для жінок у парламенті. Нині 
квотування місць у парламенті законодавчо закрі-
плено в деяких африканських та азійських держа-
вах, зокрема в Республіці Бангладеш. Так, після ос-
танніх виборів у цій країні у 2014 р. до парламенту 
обрано 350 депутатів: 300 – у територіальних окру-
гах, по одному від кожного виборчого округу, з яких  
21 жінка; 50 місць зарезервовані для жінок, які 
обираються згідно із законом на основі процедури 
пропорційного представництва в парламенті за до-
помогою єдиного переданого голосу [10]. Іншими 
словами, у законодавчому органі держави відбува-
ється кооптація. Інститут кооптації нерідко підда-
ється критиці в контексті недемократичної форми 
виборів, оскільки потенційно створює підґрунтя 
для зловживань – можливість обрання вигідних для 
себе кандидатів.

Цікавим є приклад Руанди, де згідно з новою 
системою кожна з 12 префектур країни обирає за 
непартійним принципом і направляє до нижньої 
палати парламенту по дві жінки. Таким чином, ще 
до проведення загальних виборів їм гарантується  
24 місця [11].

Після приєднання у 2000 р. України до Деклара-
ції тисячоліття Організації Об’єднаних Націй [12] 
наша держава зобов’язалася забезпечити гендерне 
співвідношення на рівні не менше 30% тієї чи іншої 
статі в представницьких органах влади й у вищих 
органах виконавчої влади до 2015 р. 

Сьогодні разом з усіма здобутками Україна про-
грає на тлі європейських країн, оскільки не змог-
ла виконати ці зобов’язання [13]. Для отримання 
об’єктивного висновку щодо забезпечення принци-
пу гендерної рівності в парламенті України дореч-
но навести офіційні показники різних скликань 
відносно кількості жінок починаючи з 2000-х рр.: 
ІV (2002–2006 рр.) скликання – 6,2% (28 осіб);  
V (2006–2007 рр.) та VI (2007–2012 рр.) скли-
кання – 9,3% жінок (по 42 особи); VII скликання 
(2010–2014 рр.) – 10,2% жінок (46 осіб). На сьо-
годні у вітчизняному парламенті VIII скликання  
(2014 р. – донині) – 12,3% жінок (52 особи) [14]. Тоб-
то за останні п’ятнадцять років кількість жінок у 
Верховній Раді України зросла вдвічі, проте не до-
сягла позначки в 30%.

Світовий економічний форум (World Economic 
Forum) опублікував щорічне глобальне досліджен-
ня – Індекс гендерного розриву 2016 (The Global 
Gender Gap Index 2016) із супроводжуючим його 
рейтингом країн світу за показником рівноправно-
сті чоловіків та жінок. Україна за рівнем гендерної 
рівності порівняно з попереднім дослідженням по-
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гіршила свої позиції на 2 пункти і посіла 69-те місце 
із можливих 144. У дослідженні вимірюється роз-
рив серед чоловіків і жінок за різними показниками 
в таких сферах, як економічна участь та можливо-
сті, рівень освіти, здоров’я та тривалість життя, по-
літичні права обох статей. Як і в 2015 р., найгірші 
позиції щодо гендерної рівності Україна займає у 
сфері політичних прав [15]. Зі 193 країн світу за від-
сотковим показником кількості жінок у парламенті 
Україна посідає 146-те місце.

Західні експерти вважають, що українським 
жінкам важко змагатися з чоловіками за місця в 
парламенті через наявні стереотипи, обмежений до-
ступ жінок до фінансових ресурсів і менш ефективні 
соціальні зв’язки [16]. Сьогодні встановлення ген-
дерного балансу депутатів Верховної Ради України є 
одним з основних показників розвитку української 
демократії.

Важливо, що віднедавна українським законо-
давством також передбачено гендерне квотування. 
У 2013 та у 2015 рр. до ст. 8 Закону України «Про по-
літичні партії в Україні» були внесені зміни, якими 
зобов’язано політичні партії у своїх статутах вказу-
вати розмір квот, що визначає мінімальний рівень 
представництва жінок і чоловіків у виборчому спис-
ку кандидатів у народні депутати України від партії 
в загальнодержавному окрузі, кандидатів у депутати 
місцевих рад у багатомандатних виборчих округах 
і має становити не менше 30 відсотків від загальної 
кількості кандидатів у виборчому списку. З одного 
боку, ці зміни свідчать про всебічні намагання дер-
жави сприяти забезпеченню гендерної рівності та 
суспільний прорив у цій сфері; з іншого боку, у за-
конодавстві відсутні санкції за порушення цієї вимо-
ги, неврегульованим залишається питання розташу-
вання у виборчому списку кандидатів-жінок.

Парламентська Асамблея Ради Європи у своїй 
резолюції «Виборча система як інструмент підви-
щення представництва жінок у політичному житті» 
дає рекомендації державам – членам Ради Європи 
звернутися до всіх політичних партій із закликом 
добровільно ввести гендерні квоти та радить при-
ділити увагу питанню застосування ефективних 
санкцій: бажано не у вигляді штрафів, а у формі від-
хилення списків кандидатів [17]. Такий підхід, без-
умовно, матиме позитивний вплив на гендерне зба-
лансування в національних парламентах.

Слід навести статистичні дані щодо країн сві-
ту, які є лідерами в забезпеченні принципу гендер-
ної рівності в національних парламентах: Руанда 
з показником 61,3% та Болівія з показником 53% 
[3]. Також нині у світі є країни, які не мають жод-
ної жінки у парламенті (Федеративні Штати Мікро-
незії, Катар, Вануату та Ємен), або ж представлені 
однією особою жіночої статті (Оман, Соломонові 
Острови, Беліз, Тонга, Тувалу). Разом із тим важ-
ливо зауважити, що в Омані в 1991 р. сформовано 
Консультативну Асамблею – Междліс аш-Шура –  

з метою розширеної участі громадськості в управ-
лінні державними справами, яка здійснює частину 
законодавчих повноважень, виконуючи цим свого 
роду роль верхньої палати парламенту. Представ-
ницький орган складається з 85 членів, серед яких 
14 жінок, тобто 16,5%. Також із 13 осіб верхньої па-
лати законодавчого органу Белізу 4 є жінками, що 
становить 31%.

Серед європейських країн щодо участі жінок у 
національному парламенті – коли жінки займають 
40% або більше місць – найбільш успішною є ситу-
ація у таких країнах, як Ісландія (47,6%), яка, до 
речі, також посідає четверте місце у світі за кількі-
стю жінок у парламенті, Швеція (43,6%), Фінлян-
дія (42%), Норвегія (40%). Саме жінки Скандинавії 
випереджають інші держави Європи за ступенем 
представництва в органах влади. Для порівняння: 
у парламентах Ісландії в 1995 р. було 25% жінок, у 
2004 – 30%; у Швеції – 40 та 45%; у Фінляндії –  
33 та 37%; у Норвегії – 39 та 36% відповідно. Ці дані 
свідчать про стабільність гендерної політики, що 
має дієвий та позитивний вплив на суспільну думку 
в цих країнах щодо забезпечення гендерного балан-
су в органах державної влади.

Справедливо відзначити, що достатньо близьки-
ми до показника 40% жінок у парламентах європей-
ських країн є Іспанія – 39%, Бельгія, Нідерланди – 
38%, Німеччина, Словенія – 37% та ін. 

На європейському просторі саме Швеція є при-
кладом «поступального шляху» (incremental track) 
на противагу «швидкому шляху» (fast track) в дис-
курсі гендерної політики, тобто покрокового по-
кращення стану гендерної рівності в країні. Швеції 
знадобилося приблизно 60 років, щоб досягнути 
20% жінок в парламенті, і 70 років для досягнення 
30% [18, с. 154]. Фінські жінки першими в Європі 
отримали право брати участь у виборах у парламент 
і бути обраними до нього [19, с. 211]. 

Науковці виділяють такі чинники, що вплинули 
на розвиток політики гендерної рівності у країнах 
Північної Європи:

1) соціал-демократична орієнтація державної по-
літики і створення держави загального добробуту;

2) доступ жінок до трудової діяльності та профе-
сійного розвитку;

3) представництво жінок в органах влади;
4) створення антидискримінаційної законодав-

чої бази;
5) створення національних механізмів забезпе-

чення гендерної рівності;
6) розвиток жіночого руху [20, с. 69].
Для забезпечення гендерного балансу в парла-

менті України ключовим є активізація самих жінок 
та їх об’єднань. Взаємодія жіночих рухів з органами 
державної влади та їхня наполегливість забезпечить 
подальше вдосконалення вітчизняного законодав-
ства та механізмів гендерної рівності, сприятиме 
розширенню соціальних зв’язків. Потрібно вести 
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активну просвітницьку роботу, стимулювати роз-
виток жіночих організацій, залучати ЗМІ та політи-
ків, співпрацювати з міжнародними організаціями.

Висновки. Систематизуючи результати проведе-
ного дослідження, необхідно зазначити таке. 

1. У міжнародній практиці різні гендерні інди-
катори застосовуються як засоби оцінки гендерного 
балансу та демонструють зміни, які відбуваються 
в конкретному суспільстві за визначений промі-
жок часу. Одним із таких індикаторів є кількість 
місць у національному парламенті, що належать 
жінкам. Нині на європейському просторі за відсо-
тковими показниками жінок у законодавчому ор-
гані лідирують країни Скандинавії: Ісландія, Шве-
ція, Фінляндія, Норвегія, місця в парламентах 
яких від 40 до 50% займають жінки. Гендерна полі-
тика цих країн є найбільш успішною та ефективною 
порівняно з іншими регіонами світу.

2. Останніми роками в Україні гендерні перетво-
рення поступово впроваджуються в діяльність ор-
ганів публічної влади; існує тенденція до зростання 
кількості жінок у парламенті. Проте, якщо оціню-
вати ефективність гендерної політики у відсотках 
щодо збільшення кількості жінок у Верховній Раді 
України, можна констатувати, що вітчизняна прак-
тика реалізації гендерної політики потребує певної 
інтенсифікації, враховуючи наявність низки по-
зитивних прикладів і відпрацьованих механізмів 
забезпечення гендерної рівності в управлінні дер-
жавними справами. Разом із тим удосконалення 
потребує й державна гендерна політика відносно 
рівності жінок і чоловіків, зокрема в кількісних 
показниках, у парламентах країн – членів Європей-
ського Союзу, оскільки в більшості з них жінок все 
ж не більше 28–30%. 

3. На сучасному етапі гендерне квотування має на-
уково-практичне значення, яке потрібно застосовува-
ти як перехідний засіб для підготовки громадськості 
до усвідомлення необхідності ширшого представни-
цтва жінок у національних парламентах. Перспек-
тивними та практично важливими дослідженнями у 
сфері гендерної рівності є вивчення кількісно-якісно-
го аспекту представництва жінок у парламенті зокре-
ма та в органах публічної влади загалом.
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Анотація

Грицай І. О. Загальнотеоретичний аналіз гендер-
ного збалансування в національних парламентах. – 
Стаття.

У статті досліджено загальнотеоретичний аспект 
забезпечення гендерного балансу в законодавчих орга-
нах світу. Визначено особливості країн, гендерна полі-
тика яких у впровадженні гендерної рівності в парла-
ментах є найбільш успішною та ефективною порівняно 
з іншими регіонами світу. Наголошено, що вітчизняна 
практика реалізації гендерної політики потребує ін-
тенсифікації. Підкреслено, що гендерне квотування 
має наукове та практичне значення, яке потрібно за-
стосовувати як перехідний засіб для підготовки гро-
мадськості до усвідомлення необхідності ширшого 
представництва жінок у національних парламентах.

Ключові слова: гендерне збалансування, національ-
ні парламенти, гендерна політика, гендерне квотуван-
ня, гендерні індикатори.

Аннотация

Грицай И. О. Общетеоретический анализ гендерно-
го сбалансирования в национальных парламентах. – 
Статья.

В статье исследуется общетеоретический аспект 
обеспечения гендерного баланса в законодательных ор-
ганах мира. Определены особенности стран, гендерная 
политика которых во внедрении гендерного равенства в 

парламентах является наиболее успешной и эффектив-
ной по сравнению с другими регионами мира. Отмече-
но, что отечественная практика реализации гендерной 
политики требует интенсификации. Подчеркнуто, что 
гендерное квотирование имеет научное и практическое 
значение, которое нужно применять как переходное 
средство для подготовки общественности к осознанию 
необходимости более широкого представительства 
женщин в национальных парламентах.

Ключевые слова: гендерное сбалансирование, наци-
ональные парламенты, гендерная политика, гендерное 
квотирование, гендерные индикаторы.

Summary

Grytsai І. О. General theoretical analysis of gender 
balance in national parliaments. – Article.

The article investigates the general theoretical aspects of 
gender balance in legislatures around the world. We deter-
mine the features of countries where gender policy in imple-
menting gender equality in parliaments are the most success-
ful and effective compared to other regions of the world. We 
emphasise that the domestic practice of realization of gender 
policy requires intensification. We stress that gender quotas 
have scientific and тыаpractical value which should be used 
as a transition tool to prepare the public awareness of the need 
for wider representation of women in national parliaments.

Key words: gender balance, national parlia-
ments, gender politics, gender quotas, gender indicators.


