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ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ВИБОРІВ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЯК 
ПРЕДМЕТ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Після проголошення незалежності України, з початком формування власної 

політичної та правової системи на нових демократичних засадах, актуальним є питання 

формування нового виборчого законодавства, простеження його трансформації і з’ясування 

того, наскільки зміни у законах про вибори сприяють поглибленню демократичних змін у 

суспільстві. Непрості політичні та соціально-економічні умови перехідного українського 

суспільства актуалізують проблеми реалізації виборчих прав громадян України, необхідність 

формування нових засад організації виборів в Україні та застосування виборчої системи, яка 

відповідала б новим політичним відносинам. На жаль, виборча система, яка діє сьогодні в 

Україні, не вирішує головного завдання – це контроль електорату за депутатами, яких 

обрали, такий механізм відсутній.  

Досвід багатьох держав світу свідчить про те, що одне з центральних місць у 

політичному процесі суспільств і держав, які стали на демократичний шлях розвитку, 

посідають проблеми створення виборчого законодавства, адекватного стану суспільних 

відносин. Використання в організації виборчого процесу демократичного міжнародного 

виборчого досвіду у поєднанні з вітчизняною специфікою та власними традиціями дозволить 

вирішити проблему обрання до влади дійсно достойних депутатів. 

У літературі з проблем виборчої тематики немає єдиного погляду на поняття 

принципів виборчого права. У радянський період розвитку виборчої системи було 

характерним явищем розглядати їх виключно з умовами реалізації громадянами 

суб’єктивного права обирати і бути обраними в органи державної влади. Система принципів 

розглядалася лише як участь громадян у виборах на підставі загального, рівного і прямого 

виборчого права при таємному голосуванні [1]. Така точка зору має місце і в сучасній 

літературі, коли принципи виборчого права досліджуються тільки з позиції суб’єктивного 

виборчого права та умов його реалізації [2]. Головні принципи виборчого права України: 

вільний характер виборів, загальність, рівність, пряме виборче право при таємному 

голосуванні  є основними засадами здійснення політичних прав громадян у виборчій сфері 

[3]. 

Питання законодавчого забезпечення виборів останнім часом висвітлюють у своїх 

працях Ставнійчук М., Мельниченко В., Кресіна І., Перегуда Є., Тодика О., Яворський В., 

Білоус А. та ін. Однак бракує праць, які б комплексно висвітлювали вказану проблему. З 



метою з’ясування того, наскільки виборчий закон забезпечує демократичний характер 

виборів в Україні, було проаналізовано закони про вибори за наступними критеріями: 

- тип виборчої системи; 

- результативність самих виборів, виходячи з даного закону.  

Дослідження основних етапів і тенденцій становлення та розвитку виборчого 

законодавства до Парламенту України за роки незалежності сприяє розв’язанню завдання 

подальшого вдосконалення вітчизняного виборчого законодавства, поглиблення його 

демократичного змісту. Як зазначає В. Яворський, вивчення і аналіз українського виборчого 

законодавства має не лише теоретичне, а й велике практичне значення, оскільки без 

врахування основних засад, на яких формується правова регламентація виборчих відносин, 

важко уявити адекватне сприйняття всього комплексу виборчих законів, оцінити їх зміст, 

усунути суперечності між окремими приписами виборчого законодавства [4]. 

Історично так склалося, що Закон України “Про вибори народних депутатів України” 

виступає модельним законодавчим актом у галузі виборчого законодавства держави в 

цілому. Власне, кожний із законів про вибори народних депутатів України: 1989 (ВР 

Української РСР, обрана у 1990 р., продовжила свої повноваження за часів незалежної 

України та офіційно визнана ВР України 1-го скликання), 1993, 1997, 2001 рр. – на 

відповідному етапі розвитку Української держави виступав визначальним законодавчим 

актом у правовому регулюванні народовладдя.  

Вихідним пунктом аналізу еволюції виборчого законодавства в незалежній Україні є 

Закон про вибори 1989 р. Вибори 1990 р. до Верховної Ради України проводилися ще в 

умовах однопартійності, за яких пропорційна або змішана виборча система не могли мати 

місця. Вони відбувалися у рамках блоку комуністів і позапартійних, а кандидатів у депутати 

рекомендували певні партійні комітети, які остаточно схвалювалися ЦК Компартії України. 

Водночас кандидати у депутати були висунуті й політичними об’єднаннями, що виникли в 

Україні у 1988-1989 рр. (Українська Гельсінська спілка, Народний рух України, 

“Демократична платформа в КПУ”, Українська народно-демократична ліга). Вибори до ВР 

України у березні 1990 р. проводилися за мажоритарною системою абсолютної більшості. 

Вперше за часів існування СРСР вибори відбулися в умовах ідеологічного плюралізму та 

мали переважно демократичний характер. 

Парламент України успадкував від ВР Української РСР повноваження, що значно 

перевищували повноваження парламентів демократичних країн. Заборона діяльності 

Комуністичної партії України у серпні 1991 р. фактично означала перехід усієї повноти 

влади до ВР. Вплив ВР на формування та діяльність уряду був значним. Цей етап може 

розглядатися як єдиний прецедент розподілу владних повноважень між Президентом і 



Парламентом України на користь останнього за всю історію незалежної нашої держави [5]. 

Вибори 1994 р. до ВР України були позачерговими. Їхнє призначення стало 

результатом тиску на структури державної влади влітку та восени 1993 р., насамперед 

страйкуючих шахтарів [6]. Перенесення виборів на рік раніше, ніж вони повинні були 

відбутися за Конституцією, що діяла на той час, спричинило прискорене реформування 

виборчого законодавства. Прийняття нового закону про вибори до парламенту було 

нагальною необхідністю, адже з часу останніх виборів відбулися значні суспільні зміни, що 

адекватно не відображались законом, за яким обиралися депутати ВР першого скликання. 

Як юридичний документ Закон про вибори 1993 р. в цілому був підготовлений добре. 

І якби не політичні реалії, у яких застосовувався цей Закон, ВР могла бути обрана і 

продуктивно працювати. Це ще одне підтвердження того, що Закон про вибори повинен 

розглядатися (принаймні тими, хто його приймає) не як правовий, а як політико-правовий 

документ. За результатами виборів було обрано 338 народних депутатів України з 450-ти, 

передбачених законодавством. У 1994-1997 рр. основні та повторні вибори з врахуванням 

повторних голосувань проводилися ще 20 разів. Вперше ВР ухвалила Закон на основі 

мажоритарної системи абсолютної більшості. Проте світова практика останніх десятиріч 

свідчить, що в умовах перехідного періоду у більшості постсоціалістичних країн для 

стабілізації і розвитку нових політичних режимів використовується пропорційна або 

здебільшого змішана виборча система. Із перших постсоціалістичних країн (Болгарія, 

Угорщина, Польща, Румунія, Чехословаччина, НДР) у 1990 р. більшість обрали саме 

пропорційну або змішану виборчу систему і лише Польща  – мажоритарну. 

Вибори народних депутатів 27 березня 1994 р. підтвердили, що система виборів має 

багато недоліків. Виборці зневірилися в можливості проголосувати за достойних кандидатів, 

а виборчі комісії робили все, щоб вибори відбулися, аби не витрачати державні кошти на 

наступний тур виборів. Неструктурованість парламенту, нездатність сформувати більшість, 

а, відповідно неможливість прийняття базових законів для проведення політичних та 

економічних реформ, призвели до поглиблення економічної кризи, загострення 

протистояння між законодавчою та виконавчою гілками влади. Застосування такої 

модифікації виборчої системи (мажоритарної абсолютної більшості) зробило вибори 

недостатньо результативними (реальною була загроза необрання парламенту у визначений 

термін, тривалий час стабільне функціонування парламенту було неможливе) і, безумовно, 

неефективними. 

Процес докорінного реформування виборчого законодавства України було 

започатковано 28 червня 1996 р., з прийняттям Конституції України. Конституція не тільки 

заклала передумови для створення виборчого законодавства на основі міжнародно-правових 



критеріїв забезпечення виборчих прав громадян та інших суб’єктів виборчого процесу, а й 

визначила логіку внутрішнього розвитку виборчого законодавства України. З прийняттям 

Основного Закону держави головними новелами реформи виборчого законодавства стали 

утвердження загальноприйнятих демократичних принципів виборчого права і запровадження 

низки нових. 

Принциповою відмінністю українського виборчого закону 1997 р. є те, що у ньому 

вперше в історії українських виборів застосовується змішана – мажоритарно-пропорційна 

виборча система. Запровадження змішаної системи виборів привело до певного підвищення 

ролі політичних партій у суспільному житті. Партії почали розглядатися як механізм 

реального впливу на державну політику, зокрема, на діяльність Парламенту. У ВР поступово 

почало формуватися стійке “політичне ядро” парламентських партій (КПУ, НРУ, СПУ, 

СелПУ), що свідчить про усталеність політичних орієнтацій значної частини виборців. Закон 

про вибори, у якому запроваджено (хоча і частково) систему пропорційного представництва, 

закономірно підвищив значення партій у житті держави, але, незважаючи на це, партії так і 

не стали масовими, і їх вплив обмежувався часто лише одним регіоном. Чинним законом про 

вибори було запроваджено досить ефективну діючу систему, яка дозволила за один день 

обрати ВР у майже повному складі. Українське суспільство не було втягнуто у перманентні 

вибори, і з бюджету не витрачалися додаткові кошти. 

Водночас запровадження пропорційного елементу до виборчої системи підвищило 

увагу до політичних партій з боку представників бізнесових кіл, оскільки для них відкрилася 

можливість пройти до Парламенту не шляхом особистої виборчої кампанії, а внесенням 

коштів “за прохідне місце” у партійному списку. Вибори 1998 р., на відміну від попередніх, 

мали переважно недемократичний характер і проходили із застосуванням адмінресурсу та 

“брудних” виборчих технологій, що деформувало політичний вибір громадян України. 

Відповідно до Закону України “Про вибори народних депутатів України” (2001 р.) 

народні депутати України обираються громадянами на основі загального, рівного і прямого 

виборчого права шляхом таємного голосування за змішаною (мажоритарно-пропорційною) 

системою строком на чотири роки. Юридична цінність Закону України 2001 р. полягає, 

насамперед, у детальній правовій регламентації виборчого процесу та процедур захисту 

конституційних виборчих прав громадян України. Незважаючи на компромісний характер 

ряду його ключових положень, наявність у тексті певних неточностей юридичного 

характеру, недостатньо чіткі формулювання тощо, цей Закон є вже більш досконалим, на 

відміну від попередніх, та забезпечує адекватні умови для проведення демократичних 

виборів. 



Після прийняття Закону було також опубліковано “Коментар Закону України про 

вибори народних депутатів України” [7]. Автори коментаря Закону вбачають основну мету 

його підготовки у сприянні учасникам виборчого процесу щодо правильного розуміння та 

застосування положень цього Закону.  

Одним з основних здобутків нового виборчого закону, що підняло його до рівня 

Європейського виборчого законодавства, стало надання пріоритетної ролі партіям на всіх 

стадіях виборчого процесу, і, насамперед, при висуванні кандидатів у депутати. Безспірним 

позитивним моментом є застосування змішаної системи, порівняно з минулими виборами, 

свідченням чого є те, що при першому ж голосуванні був обраний практично увесь склад 

Парламенту – 442 депутати з 450. Вибори до ВР України проводилися, як і попередні, за 

змішаною системою: 225 депутатів обиралися в одномандатних округах, 225 депутатів – у 

багатомандатному виборчому окрузі. 

При вирішенні питань розвитку політичної та партійної систем необхідно враховувати 

фактор виборчої системи, оскільки питання вибору ефективної виборчої системи є досить 

проблемним. Під час обговорення та ухвалення Закону про вибори 2001 р. до ВР основна 

дискусія відбувалася саме навколо питання про співвідношення пропорційної та 

мажоритарної виборчих систем. 

Мажоритарні вибори відрізняються персоніфікацією, пропорційні ж втрачають у ній, 

однак, з іншого боку, пропорційні вибори гарантують точніше й ширше представництво 

різних соціальних груп і прошарків суспільства. Не існує досконалої чи поганої в 

абсолютному сенсі виборчої системи. Вибір виборчої системи – питання, скоріш за все, 

політичне, а не правове. Виборча система має відповідати політичним пріоритетам, які 

ставить перед собою або політична більшість у ВР (за умови наявності такої), або 

законодавчий орган у цілому. Це означає, що виборча система повинна задати напрям 

розвитку суспільства, зокрема його політичної складової, та забезпечити ті чи інші умови 

представництва громадських поглядів у законодавчому чи іншому виборному органі. 

Роль виборчої системи як своєрідного методу переведення голосів виборців у 

депутатські мандати зумовлює гостроту зіткнення не стільки відмінних позицій фахівців, 

скільки суперечливих інтересів політиків. Зміни виборчої системи розглядалися і 

розглядаються під кутом зору зменшення чи збільшення парламентського представництва 

окремих політичних сил за незмінності рівня їх громадської підтримки. Відповідним чином 

формувалися і вимоги до виборчої системи. Вихідним положенням аналізу існуючої 

виборчої системи і вибору найоптимальнішої її модифікації має бути орієнтація на певні 

пріоритети. Зрозуміло, що при цьому мають бути враховані й існуючі суспільно-політичні і 

соціально-економічні реалії. Виборча система має забезпечувати: 



 результативність виборів – гарантувати обрання у визначені законодавством 

терміни конституційної більшості від складу парламенту з тим, щоб він міг розпочати свою 

роботу; 

 ефективність виборів – проведення результативних виборів у межах 

передбачених і виділених коштів; 

 структурування нового складу парламенту, без чого неможливе формування 

парламентської більшості, відповідальної за стан державного управління. В умовах 

неструктурованого суспільства, яким нині є українське суспільство, виборча система має 

забезпечити повну структуризацію парламенту, створення у ньому парламентської 

більшості, швидкість утворення якої, а головне – її стійкість і продуктивність, насамперед 

залежать від кількісного і якісного складу депутатських фракцій та їх загальної кількості у 

парламенті. Це буде сприяти політичній стабільності в країні та працездатності парламенту; 

 професіоналізм, порядність, чесність, відповідальність парламентарів перед 

виборцями, що є важливим чинником забезпечення політичної стабільності і утвердження 

повноцінної демократії у суспільстві; 

 формування професійного парламенту, здатного у повному обсязі 

реалізовувати ті завдання, які на нього покладені Основним Законом; 

 адекватність представництва виборців у парламенті як окремими депутатами, 

так і депутатським корпусом у цілому, достатність представництва політичних меншин; 

 усвідомлення більшістю виборців безпосередніх наслідків власного 

волевиявлення і довіра до результатів голосування [8]. 

Взаємопов’язаність цих вимог у багатьох випадках не дає можливості їх одночасного і 

максимального використання. Наприклад, вищий рівень представництва політичних меншин 

може істотно ускладнити формування парламентської більшості. 

Закон про вибори 2001 р. деталізував усі процедури, “усунув” лазівки для махінацій та 

зловживань, однак людський фактор був “традиційно” проігнорований законодавцями, адже 

фізично неможливо правильно й одночасно виконати всі ці приписи й вказівки. 

Важливою проблемою залишається правовий нігілізм громадян, які здебільшого 

далекі від уявлення про вибори як правовий акт, чинний лише за дотримання певних умов та 

формальностей. Як зазначає В. Вітковський, “правильний результат є для них важливішим за 

методи його отримання. Тому легко впадають у гнів, коли їм не видають бюлетенів без 

паспорта чи просять не заходити до кабінок цілими сім’ями. Але чому тут дивуватися? Якою 

може бути правосвідомість населення у державі, де зневага до права є нормою поведінки 

найвищої влади вкупі з “правоохоронними структурами”? [9]. 

Юридичне ж врегулювання такої нагальної проблеми, як відповідальність кандидатів 



перед виборцями, потребує першочергового вирішення. Слід зазначити, що ще до середини 

90-х рр. ХХ ст. у законодавстві республік колишнього СРСР та більшості країн 

соціалістичного табору існував інститут імперативного мандата, який визначав державно-

правові відносини між депутатами і виборцями, а також до нього входили й накази виборців 

[10]. У прийнятій ВР Конституції України 1996 р. відсутні положення, що пов’язані з 

імперативним депутатським мандатом, тобто жодних механізмів відповідальності не існує. 

Таким чином, питання про доцільність існування або відсутності наказів депутатам усіх 

рівнів залишається відкритим. Доречним є запровадження правового механізму юридичної 

фіксації передвиборної програми кандидата в депутати, який не припускав би політичного 

шахрайства, маніпулювання думкою більшості в інтересах однієї людини та передбачав би 

правову відповідальність за зраду інтересів виборців, оскільки типовим явищем є 

невиконання переможцями своєї програми й обіцянок.  

Як справедливо зазначив народний депутат України М. Томенко, “ми з вами сьогодні 

живемо у ситуації щоденних політичних сенсацій” [11, с. 94]. Однією з них є те, наприклад, 

що потужний, ключовий учасник виборчого процесу – блок “За єдину Україну!” розпався. У 

зв’язку з цим виникає безліч запитань щодо передвиборчої програми блоку та 

відповідальності перед виборцям, які підтримали її із сподіваннями на зростання соціально-

економічного добробуту у нашій країні. Однак ситуація у мажоритарних округах теж не 

відрізняється відповідальністю депутатів перед своїми виборцями. Та сама система 

безвідповідальності, оскільки не існує системи відклику депутатів. Необхідно наголосити на 

тому, що новий виборчий закон має врахувати механізми юридичної відповідальності партій 

та блоків, а також окремих депутатів перед електоратом, це є дуже важливим. Взагалі ж за 

порушення виборчого законодавства формально передбачено кримінальну, адміністративну 

та конституційно-правову відповідальність, яка існує у двох формах: попередження (на 

зразок “жовтої картки”) або зняття з реєстрації.  

Виборець має право звертатися до приймальної депутата у своєму окрузі, має право 

вимагати і доводити свою точку зору. Якщо сесійна робота обраного депутата не 

задовольняє виборця – є можливість надіслати йому листа з обов’язковою реєстрацією цього 

документа у приймальні депутата. Якщо не існує можливості зустрітися з депутатом у 

своєму окрузі через те, що він його не відвідує, необхідно написати листа до апарату ВР.  

Виборчий закон 2001 р. можна визначити як більш ефективний у порівнянні з 

попередніми виборчими законами за роки незалежності України, оскільки з’явився досвід і 

необхідність законодавчого врегулювання відповідальності обранців перед народом. Вибори 

до Парламенту 2002 р. принесли перші спроби в Україні налагодити соціальний діалог між 

владою і суспільством. Зокрема, у Донецькій, Харківській та Луганській областях уперше у 



вітчизняній практиці впровадили таку форму залучення електоральних уподобань, як 

соціальний договір (контракт) [12]. За ініціативою Луганської обласної громадської 

організації “Регіон” було розроблено політичну технологію “Соціальний договір”, яка 

синтезувала наступні ідеї: 

- пошук шляхів підвищення ефективності влади за рахунок запровадження 

реального громадського контролю за виконаннями передвиборчих обіцянок; 

- підняття рівня свідомості пересічного виборця до рівня громадянського 

усвідомлення себе як головного носія влади в Україні за допомогою технологічних 

засобів; 

- запровадження ідеології суспільного договору як конкретного знаряддя 

практично-політичного значення. 

Згідно з договором команда виборчого блоку бере на себе зобов’язання з реалізації 

передвиборних наказів громадян, відповідальність за стан справ у відповідному 

територіальному утворенні, а також зобов’язання добровільно скласти депутатські 

повноваження у випадку, коли більшість виборців округу буде незадоволена роботою свого 

депутата. Звичайно, юридично таке положення не закріплене законодавством. Тому 

соціальний договір покликаний створити прецендент, коли в умовах відсутності 

законодавчої бази конкретні кандидати у депутати самі беруть на себе письмові зобов’язання 

із виконання певних наказів виборців, а також зобов’язуються добровільно піти у відставку у 

випадку невиконання наказів. Таким чином, відкликання народного депутата набуває ознак 

не правової норми (відсутньої у законодавстві), а, скоріше, норми морально-етичної.  

Щодо технології реєстрації депутатів, партій або блоків, то це питання досить не 

просте. При реєструванні списків (одного або регіональних) за принципом, що доки не буде 

зареєстровано останнього кандидата ЦВК, списки не вважаються зареєстрованими, дана 

процедура триває близько місяця. Цікава пропозиція була висловлена на одному з круглих 

столів, що проводився Фондом “Демократичні ініціативи” [13, с. 106]. Зокрема, подається 

заявка до ЦВК про бажання брати участь у виборах. У ЦВК вже існує повністю сформований 

банк даних, що його передає Міністерство юстиції, оскільки партія, що бере участь у 

виборах, має бути зареєстрована не пізніше як за рік до виборів. За умови, що вона цій нормі 

відповідає, якщо існує свідоцтво про реєстрацію, заявка приймається. Відразу із заявкою 

подаються списки, які перевіряються з точки зору їх оформлення, тобто дотримання єдиної 

форми, яка встановлюється ЦВК. Необхідність перевіряти біографію, декларацію про доходи 

відпадає у ЦВК. І, таким чином, процедура реєстрації відбувається досить оперативно, і 

гарантується те, що зняти з реєстрації партію чи блок вже ніхто не може. Хоча, можливо, 

деяких кандидатів у депутати зі списку не зареєструють. 



Аналіз законодавчої бази проведення виборів до Парламенту України за роки 

незалежності дає можливість зробити певні висновки і пропозиції. 

З метою підвищення політико-правової культури учасників виборчого процесу 

доцільно запровадити наступні заходи: включення державними теле- й радіокомпаніями 

спеціальних навчальних, інформаційно-аналітичних програм про перебіг виборчого процесу; 

проведення науково-практичних семінарів, конференцій, круглих столів із залученням 

представників політичних партій (блоків), органів державної влади, громадськості; 

проведення спеціальних тренінгів, лекцій для учасників виборчого процесу; запровадження у 

навчальних закладах усіх рівнів обов’язкових спецкурсів з теорії і практики політичних 

виборів тощо. 

Існує очевидна необхідність впорядкування членства депутатів у фракціях, щоб 

запобігти нескінченним “блуканням” певної частини депутатів по різних фракціях, що 

негативно впливає на стабільність і працездатність вищого законодавчого органу країни. 

Тому в Законі України про вибори потрібно внести доповнення з положеннями наступного 

змісту:  

1. Депутати, обрані за списком однієї партії (блоку), не можуть перебувати в різних 

фракціях.  

2. Під час перебування у виборчому органі депутат не має права змінювати партійну 

приналежність, окрім випадків, коли:  

– безпартійний депутат вступає до партії, за списком якої (або блоку, до якого дана 

партія входила на виборах) він був обраний;  

 – діяльність партії, від якої обрано депутата, була заборонена або призупинена згідно із 

законодавством.  

3. Перехід депутата в іншу фракцію заборонений.  

4. Важливим питанням виборчого законодавства, яке насамперед необхідно буде 

вирішити, буде встановлення певної відповідної виборчої системи – мажоритарної, 

пропорційної або змішаної. Необхідно наголосити також на тому, що виборча 

система повинна сприяти налагодженню стосунків між владою і громадянським 

суспільством, зокрема: 

- виборча система має забезпечити якість суспільства, обрання до владних органів 

дійсно політичної еліти, яка відповідає професійним, етичним, моральним якостям; 

- виборча система повинна бути сформована таким чином, щоб вона працювала в 

інтересах суспільства, а не власних вигод окремих осіб. 

Аналізуючи ситуацію в Україні, можна дійти висновку, що посилення легітимності 

політичної системи, її складових досягається у результаті виборів, коли забезпечується 



оновлений правовий статус Президента, Парламенту, довіра електорату і підтримка влади 

населенням. Однак легітимність дуже слабка, якщо врахувати, що невиконання своїх 

передвиборчих обіцянок різко зменшує довіру виборців, посилює відчуження населення від 

влади. Легітимність влади, її отримання від народу, волевиявлення виборців означає, що 

воно повинно бути вільним у громадянсько-юридичному, політичному і соціально-

психологічному відношеннях. 

Вибори мають бути прозорими і відкритими не тільки у день голосування, а весь час 

протягом передвиборчої кампанії у громадянському суспільстві – це одне з передвиборних 

завдань у будь-якій з країн. 

Наявним є недосконалий механізм контролю за виділенням і витрачанням коштів на 

передвиборчу кампанію, а також брак чіткої відповідальності за порушення виборчого 

законодавства. Необхідно вжити певних заходів щодо подальшого поліпшення виборчого 

законодавства, а саме: 

- перехід на пропорційну систему у поєднанні з парламентською реформою 

держави, що є характерним для більшості країн Західної Європи; 

- підвищення рівня виборчого бар’єру; 

- збільшення його величини для партійних блоків; 

- уніфікація виборчих моделей на всіх рівнях формування влади (глави держави, 

парламенту і місцевих органів самоврядування); 

- узгодження виборчого законодавства із законами про партії, Кабінет Міністрів, 

регламент ВР, яке б закріпило статус правлячих та опозиційних сил, їхньої партійної 

відповідальності перед суспільством; 

- законодавче врегулювання відповідальності депутатів перед громадянами 

України. 
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