
Найхарактернішою рисою демократії є формування представницьких органів влади з допомогою виборів. 
Україна за роки незалежності пройшла кілька етапів модернізації виборчої системи. Подальше 
вдосконалення виборчого законодавства, виборчої системи, підвищення політико-правової культури 
учасників виборчого процесу має будуватись на передовому досвіді світової виборчої практики з 
урахуванням історичних і національних традицій українського народу. 
 
The most important trait of democracy is possibility to form representative power by means of elections. Ukraine in 
the years of its independence came through some stages of modernising of its electoral system. 
The further developing of electoral legislation and of the electoral system, enhancing of political and legal culture of 
participants in the electoral process should be based on the modern experience of the world electoral practice, taking 
into account historical and national traditions of Ukrainian nation. 
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Д ЕМОКРАТІЯ як політичний режим 
передбачає формування представни-

цьких органів влади за допомогою виборів. 
Зростання ролі народу як єдиного джерела 
влади й державотворення в Україні вимагає 
дослідження проблем, пов’язаних з удоско-
наленням процесів політичних виборів.  

В умовах посилення впливу вибору гро-
мадян на прийняття політичних рішень і 
формування демократичної правової дер-
жави особливої актуальності набувають 

питання щодо оптимізації технологій вибо-
рчих процесів. Історичний досвід свідчить 
про посилення їх ролі у житті суспільства, 
оскільки за суттю вони є механізмом конт-
ролю й участі громадян в управлінні держа-
вою. 

Перші державні утворення на території 
сучасної України з’являються в середині 
І тис. до нашого літочислення. Відомості 
про основні племена, які входили в цей со-
юз, подає грецький історик Геродот (V cт. 
до н.е.) [1]. У VІІ ст. до н.е. у скіфів, які 
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проживали на території сучасної України, 
утворюється могутній племінний союз. До-
сягнутій скіфами сходинці розвитку відпо-
відала й організація управління у формі 
військової демократії. Найважливіші пи-
тання розглядалися на народних зборах во-
їнів. Значним впливом користувалися ради 
родових старійшин, і передусім союзна ра-
да. Але особлива роль у союзі належала 
військовим вождям – “царям”, які очолю-
вали скіфське військо під час походів. Вла-
да “царів” передавалась у спадщину, але 
кандидатури “царя” та його наступника все 
ще затверджувалися народними зборами 
[2, с. 7].  

Народні збори – віче – продовжували 
існувати у Давньоруській державі. Із пле-
мінних сходів давніх слов’ян вони перетво-
рилися у збори, в яких брали участь вільні 
дорослі жителі міста – купці, ремісники та 
ін. Але вирішальна роль у них належала 
міській феодальній верхівці – “боярам” і 
“старцам градскім”. Важливою функцією 
віча було комплектування народних опол-
чень і вибір його ватажків. Віче скликалося 
під час облоги міста, перед початком воєн-
них походів, на знак протесту проти полі-
тики князя. Виконавчим органом віча була 
Рада. У зв’язку з тим, що віче збиралося 
рідко, Рада не тільки представляла його, 
але фактично й заміняла. Правила в ній мі-
ська знать [3, с. 103]. 

Як відмічають історики, “віче за князів 
стало більш залежати од князя, як було то 
раніше, але все ж не раз і князь мусив слу-
хати його поради. Як ми бачили не раз, віче 
настановляло і прогонило князів і мало та-
ки чималий вплив на діла політичні. Віче 
скликав князь з своїх дружинників, з стар-
ших місцевих жителів, а часом на віче кли-
кали і духовенство та людей з інших міст і 
навіть з сел. По городах та селах були свої 
віча, котрі сходилися на раду про свої спі-
льні господарські справи, і віче те усім ке-
рувало і усьому давало порядок” [4, с. 103]. 

На селі органом місцевого самовряду-
вання була вервь – сільська територіальна 
община [5, с. 12-21].  

Через деякий час замість віча князь по-
чинає збирати раду наближених феодалів, 
землевласників, духовенства – бояр. Із змі-

цненням влади князів і державного апарату 
діяльність віча відмирає. Виняток станови-
ли лише віча у Пскові та Новгороді.  

Самоврядні інституції були властиві 
українському козацтву від самого його ви-
никнення в XVI ст. “Козаки, що поселилися 
в Січі, носили назву “запорожців”, а весь 
табір їх звався “кошем”. Вони вибирали 
вільними голосами на “раді” (сходках) го-
ловного начальника, званого “кошовим ота-
маном”. Кош ділився на “курені”, а кожний 
курінь був під начальством вибраного 
“курінного отамана” [6, с. 247].  

Січова Рада була верховною законодав-
чою владою в державі запорозьких козаків 
– Січі. Збиралась вона регулярно у визначе-
ні строки – 1 січня і 1 жовтня кожного ро-
ку. Вона ж обирала терміном на один рік 
виконавчу владу – військову старшину Сі-
чі, до якої входили кошовий отаман, війсь-
ковий суддя і військовий писар (це відбува-
лося 1 січня) й Верховний суд Січі 
(терміном на три роки). Кошового отамана 
обирали на один рік, однак “як він був до 
вподоби козакам, то його зоставляли і нада-
лі; на війні і у походах він був найстарший 
начальник, і його у всьому слухалося коза-
цтво, а дома, у своїй Січі, він мусив на усе 
питатися дозволу ради” [4, с. 153].  

Зібрання козаків, козацькі ради проходи-
ли досить бурхливо, і найчастіше перемага-
ла у змаганні та сторона, яка голосніше 
кричала. На цих колегіальних радах обира-
ли і часто з такою ж легкістю скидали коза-
цьких ватажків. Той, кого обирали, за зви-
чаєм, мав двічі відмовитися від пропозиції і 
погодитися лише втретє, при цьому лаю-
чись і погрожуючи всім [7, с. 103].  

З часом на Січі склалися звичаї та тради-
ції самоврядування, згідно з якими всі чле-
ни вольниці мали рівні права і могли брати 
участь у козацьких радах.  

Україна, перебуваючи під патронатом 
Москви, у ХVII сторіччі, за словами Дмит-
ра Дорошенка, мала широку внутрішню 
автономію. “Козацька українська держава 
мала свого окремого голову держави – ге-
тьмана, який вибирався самими ж українця-
ми й тільки присягав після виборів цареві 
на вірність і з його урядом заключав фор-
мальний договір, мала своє власне військо, 
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свої фінанси, свій власний адміністратив-
ний та судовий устрій і свої закони” [8, 
с.114]. Крім гетьмана, козаки обирали кері-
вників і інших рангів. “…На розсуд Гетьма-
на при публічній згоді обирали Генерально-
го скарбника, мужа видатного, заслужено-
го, багатого і прямодушного…” [9, с. 32]. 
Але завжди як козацькі, так і прості уряд-
ники, а особливо полковники, повинні були 
обиратися вільним волевиявленням і голо-
суванням. Після виборів вони затверджува-
лися гетьманською владою, хоча вибори 
цих виборних осіб не повинні були оголо-
шуватися і здійснюватися без гетьманської 
згоди. 

Конституція гетьмана Війська Запорозь-
кого Пилипа Орлика, яка була написана під 
значним впливом ідей західноєвропейсько-
го парламентаризму, заклала головні прин-
ципи республіканської форми устрою. Згід-
но з шостим параграфом цього документа, 
“законодавча влада належить Раді, членами 
якої є полковники зі своєю старшиною, со-
тники, “генеральні радники від своїх пол-
ків” та “посли від Низового Війська Запо-
розького для слухання і обговорення справ, 
щоб взяти активну участь” [9, c. 9-10]. Рада 
повинна збиратися тричі на рік – на Різдво 
Христове, Свято Великодня та Покрови, а 
також за рішенням гетьмана. 

Кожен полковий уряд на Слобожанщині 
очолювали виборні полковники й полкова 
старшина. Особливість полягала у тому, що 
їх обирало не все товариство і не на обме-
жений час, а довіку. Рада Старшинська – 
зібрання (дума, сойм) старшини, полковни-
ків – так називалась колегіальна інституція 
– виконувала дорадчу й представницьку 
функції, а також здійснювала колегіальне 
ухвалення загальних рішень. Коли ж до 
зборів долучали ще й простих козаків, а 
іноді й поспільство – “чернь”, це називало-
ся “Генеральною Радою”. Бувало, на роз-
ширені збори Старшинської Ради запрошу-
вали представників міст та міщанства. З’їз-
ди старшини відбувалися на свята Різдва, 
Великодня, Спаса, Покрови тощо.  

 Старшинська Рада мала наступні повно-
важення: ухвалення звичайних (не консти-
туційних) законів, розв’язання питань про 
засоби ведення війни й оборони (саме ж 

проголошення війни чи укладення миру 
було компетенцією верховної влади – мос-
ковського царя), дипломатичні справи і від-
носини з суміжними державами, визначен-
ня кандидатів на гетьманство та умови об-
рання гетьмана (саме ж обрання відбувало-
ся на Генеральній Раді; напевно, Рада Стар-
шинська могла скидати гетьмана), ведення 
державних справ, поки не обрано нового 
гетьмана (у періоди ‘‘міжгетьманства” 
утворювалася “урядуюча старшина”), вчи-
нення суду у важливих політичних справах, 
встановлення нових податків та скасування 
старих, контроль за станом скарбниці, роз-
порядження адміністративно-поліцейського 
характеру тощо.  

Попри все коло повноважень Ради Стар-
шинської виглядало обмеженим, бо сама 
вона була установою держави не суверен-
ної, підвладної, чимало питань верховного 
управління розв’язувалися поза нею. Її іс-
нування припинилося у 1764 р. із встанов-
ленням Малоросійської Колегії в уряді цар-
ської Росії.  

Певний вплив виборчих традицій Украї-
на відчувала від суміжних держав, під чиїм 
підпорядкуванням перебували у різні часи 
окремі її території. У Росії існувала така 
установа колегіального правління, як Бояр-
ська дума – вища рада феодальної знаті при 
князі, а потім при царі, до якої збирали 
представників трьох найзнатніших станів – 
бояр, окольничих та думних дворян. Цар 
Петро І скасував Боярську думу у зв’язку із 
заснуванням Сенату – найвищої урядової 
установи Російської імперії XVIII ст., на 
яку був покладений нагляд у справах суду, 
фінансів та адміністрації.  

Офіційно перша російська виборча сис-
тема була створена у ході підготовки земсь-
кої реформи 1864 р. і її “охоронної” корек-
ції у 1890 р. Ця система з допомогою квот, 
курій та цензів забезпечувала переважне 
представництво у земстві дворянства, з ме-
тою попередити можливі соціальні і полі-
тичні колізії у відносинах між різними гру-
пами. 

У російському політичному устрої існу-
вала й така виборна інституція, як міська 
дума. Це був розпорядчий орган міського 
самоврядування, який складався з предста-
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вників різних суспільних станів, верств. 
Після міської реформи 1870 р. до думи по-
чинають обирати гласних на засадах май-
нового цензу.  

Суттєвим внеском у запровадження в 
Росії виборчого права, у здобуття традицій 
і практики парламентаризму вважається 
утворення Державної Думи – найвищої в 
імперії представницької установи. Вона іс-
нувала впродовж 1906-1917 рр. і мала чоти-
ри скликання. Вибори до Думи були бага-
тоступеневими, проводилися у чотирьох 
нерівноправних куріях, до того ж майже 
половина населення країни була позбавле-
на права голосу. Проте, незважаючи на всі 
недоліки, Державна Дума була кроком у 
напрямі розвитку суспільства на конститу-
ційних засадах, першою спробою парламе-
нтаризму на російських теренах.  

Певною спробою запровадження практи-
ки політичного представництва на вітчиз-
няному ґрунті можна назвати безуспішне 
скликання Всеросійських Установчих збо-
рів у січні 1918 р. Вибори до них були при-
значені ще Тимчасовим урядом одразу ж 
після Лютневої революції і проводилися за 
партійно-пропорційною системою.  

Попри всі проблеми встановлення пра-
вил проведення виборів, вони мали важли-
ве значення для політичного і соціального 
розвитку суспільства, оскільки залучали до 
участі в управлінні представників усіх 
верств населення, становленню плебісцит-
них механізмів формування інститутів вла-
ди. Правлячим колам вдавалося проводити 
вибори під своїм контролем і за рахунок 
застосування різних цензів, квот та курій 
забезпечити переважне становище у пред-
ставницьких органах влади. Звичайно, мож-
на звинувачувати реформаторів за надмірну 
адміністративну опіку електорального во-
левиявлення підданих. Проте цензові мані-
пуляції, на нашу думку, були менш болю-
чими для суспільства, ніж насильна рево-
люція, на порозі якої стояла Росія напере-
додні Великої реформи. Прийнята виборча 
система сприяла еволюційній трансформа-
ції соціально-політичного стану російсько-
го суспільства.  

Вагомим внеском у розвиток електора-
льної культури були вибори, що проходили 

у Західній Україні за часів Австрії та Поль-
щі. Декретом австрійського імператора від 
1861 р. Галичина, яка була однією з авст-
рійських провінцій, отримала право обира-
ти свій крайовий законодавчий орган міс-
цевого самоврядування – Галицький сейм. 
Цей представницький орган складався з ку-
рій, до яких обиралися депутати окремо від 
кожної верстви населення. До першої курії 
належали великі землевласники, поміщики 
(вони становили 0,03% населення і мали 
третину депутатських місць). Без виборів 
до складу Сейму входили митрополити, 
єпископи та ректори університетів. Друга 
курія представляла заможну міську буржу-
азію, адвокатів, лікарів тощо. Третя – тор-
гово-промислову буржуазію. Четверта, так 
звана сільська курія, репрезентувала селян, 
вірніше, тих із них, хто сплачував безпосе-
редні податки. Хто ж таких податків не 
платив – сільська біднота, робітники у міс-
тах – виборчого права не мали. Вибори у 
четвертій курії були непрямими, населення 
вибирало тут лише уповноважених – 
“правиборців”, які тільки й мали право го-
лосувати за того чи іншого кандидата. Як 
зазначають деякі дослідники, хоча й існува-
ли виборні органи крайового (Сейм) та міс-
цевого управління, однак будь-якої серйоз-
ної ролі вони не відігравали. Управлінські 
функції австрійські власті передали польсь-
ким магнатам та адміністрації. Намісника-
ми, наприклад, з 1850 р. були виключно 
поляки [10, с. 44]. Отож, виборче право тут 
ще не було загальним і рівним. Тільки в 
1907 р. в Австрії, як відмічають 
В. Кульчицький та Б. Тищик, було запрова-
джене загальне виборче право, але вилуча-
лися жінки, військовослужбовці та молодь 
до 24 років. Крім цього, воно і надалі забез-
печувало привілеї німецьких правлячих кіл. 
Так, німці обирали одного депутата від 40 
тис. населення, поляки – від 52 тис., чехи – 
від 60 тис., а українці – від 102 тис. [11, 
с.137]. Слід зазначити, що саме боротьба 
галицьких українців проти несправедливос-
ті куріальної виборчої системи, побудова-
ної на майновому цензі, сприяла змінам у 
виборчому законодавстві Австрії. 

У квітні 1919 р. за часів Західноукраїнсь-
кої Народної Республіки Українська Націо-
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нальна Рада прийняла новий виборчий за-
кон. Однопалатний Сейм повинен був бути 
обраний за національно-пропорційною сис-
темою. Тобто за кожною національністю 
залежно від кількості населення було ви-
значено певне число послів. Це гарантувало 
усім національним меншинам незалежно 
від перипетій виборчої кампанії мати своїх 
послів (депутатів) у парламенті. Зазначимо, 
що такого демократичного на державному 
рівні забезпечення прав національних мен-
шин при виборах законодавчих органів, по 
суті, не знала і не знає донині світова вибо-
рча практика.  

За час перебування Західної України під 
Польщею (1919-1939 рр.) тут кілька разів 
проводилися вибори до польського сейму – 
у 1922, 1928, 1930 роках. Історики свідчать, 
що головним у них було не саме висування 
населенням своїх представників, а прагнен-
ня влади через участь українців у виборах 
домогтися визнання ними факту державної 
приналежності до Польщі.  

Українську Центральну Раду, як інститу-
цію суспільного представництва, було орга-
нізовано у Києві 3 березня 1917 р. (за ста-
рим стилем), на другий день після того, як 
цар Микола ІІ зрікся престолу. Уже в черв-
ні Центральна Рада нараховувала 568 чле-
нів і була визнана не тільки як орган пред-
ставництва різних політичних сил, а ще й 
як установа, яка має парламентські, тобто 
законодавчі, повноваження.  

III Універсалом Центральна Рада прого-
лосила створення Української Народної Ре-
спубліки, ухвалила рішення про вибори 
Українських Установчих зборів, а 29 квітня 
1917 р. обрала Михайла Грушевського Пре-
зидентом УНР та схвалила Основний закон 
– “Конституцію Української Народної рес-
публіки (Статут про державний устрій, пра-
ва і вільності УНР)”, яка вважається факти-
чно першою Конституцією України. Вона 
вмістила в собі один із головних принципів 
західної демократії – поділ влади. Законо-
давчу владу здійснювали Всенародні збори, 
які обиралися шляхом всенародного голо-
сування. 

Верховна Рада та ради інших рівнів, які 
були за часів СРСР представницькими ор-
ганами, мали вельми обмежену і приниже-

ну роль, оскільки входили до такої соціаль-
ної системи, що визначалася не законодав-
ством, а переважно партійно-державною 
практикою та загальним рівнем політичної 
культури суспільства. Виборча практика за 
часів СРСР була перетворена на майже ри-
туальну, помпезно-декоративну процедуру 
обов’язкового засвідчення громадянами 
лояльного, вірнопідданого ставлення до 
системи. Вибори, в яких незмінно “брали 
участь” 99,9% виборців, не були змаганням 
за владу, оскільки вважалося, що влада вже 
завойована “народом” раз і назавжди. Не 
були вибори і визначенням, добором особо-
вого складу органів влади. Адже депутатів 
добирали і призначали у вузькому колі пар-
тійно-державного апарату, оформлюючи 
рішення в ретельно відпрацьовану псевдо-
виборчу процедуру. Депутатський корпус 
складався з представників номенклатури та 
тих, хто був відібраний відповідно до роз-
нарядки, яка неначебто відбивала класову, 
партійну, національну, професійну, статеву 
пропорції населення. Делеговане представ-
ництво підмінювалося відповідністю самих 
тільки анкетних даних. Отож, не дивно, що 
Ради незмінно одностайно схвалювали всі 
запропоновані згоди рішення, а виборці так 
само не могли вплинути на поведінку свого 
представника, як і депутат на дії когось із 
міністрів.  

Виборча система Україні з 80-90-х рр. 
ХХ ст. і по сьогодні пройшли кілька основ-
них етапів реформування. Як відомо, на-
прикінці 80-х рр. у СРСР і Україні в основі 
розвитку радянської моделі представниць-
кої демократії були процеси взаємопов’яза-
ного реформування структури представни-
цьких органів державної влади на всіх рів-
нях і системи організації виборів (виборчої 
системи).  

До основних напрямів конституційного і 
законодавчого реформування системи орга-
нізації і проведення виборів можна віднес-
ти: 

1. Реформування структури представни-
цьких і виконавчих органів державної вла-
ди і системи організації виборів у рамках і 
на основі механізму внесення змін і допов-
нень до Конституції України. У березні 
1990 р. відбулися вибори до Верховної Ра-
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ди України. Радянський принцип резерву-
вання місць для офіційно визнаних полі-
тичних об’єднань був вилучений із Закону 
про вибори. 

2. Відміну закріпленої конституційної 
монополії однієї партії на формування всіх 
представницьких органів. Відповідно до 
змін і доповнень, внесених у Конституцію 
України від 24 жовтня 1990 р., вперше була 
введена багатопартійність і встановлено, 
що політичні партії “через своїх представ-
ників, обраних до Рад народних депутатів, 
та інших формах беруть участь у розробці 
та здійсненні політики республіки і в 
управлінні державними і громадськими 
справами на основі їх програм і статутів 
відповідно до Конституції Української РСР 
і чинних законів” [12].  

3. Поширення виборчих механізмів на 
інститути виконавчої влади (обрання Пре-
зидента Української РСР) [13]. 

Одним із головних практичних результа-
тів виборчих кампаній 90-х рр. стало вини-
кнення і правове оформлення партій, гро-
мадсько-політичних рухів та їх виборчих 
об’єднань.  

Вибори до Верховної Ради України, що 
відбулися у березні 1994 р. проходили за 
новим Законом, прийнятим на Восьмій Се-
сії Верховної Ради України дванадцятого 
скликання 18 листопада 1993 р. Цей Закон, 
як і попередній, відповідав прийнятим між-
народним стандартам проведення демокра-
тичних виборів. Багато положень носило 
яскраво виражений демократичний харак-
тер. Це такі з них: а) закон надає право оби-
рати всім громадянам, що досягли 18 років. 
“Депутатом може бути обраний громадя-
нин України, який має право голосу, не мо-
лодший 25 років на день виборів, який по-
стійно проживає на території України не 
менше двох останніх років” [14]. Це право 
не залежить від соціального та майнового 
статусу громадян, раси, національності, 
статі, освіти, віросповідання та фаху; б) 
обумовлює принцип “один виборець – один 
голос”; в) закон забезпечує виборцям таєм-
ність голосування та відсутність контролю 
чи обмеження їхньої свободної волі, вияв-
леної шляхом голосування; г) важливим 
моментом є відкритість процесу підготовки 

та проведення виборів, що прямо обумов-
лено законом. Представники кандидатів та 
громадські спостерігачі мають право бути 
присутніми на всіх стадіях виборчого про-
цесу, включаючи підрахунок голосів, по-
відомлення підсумків, реєстрацію кандида-
тів та збори виборчих комісій. Таке ж право 
надається засобам масової інформації у на-
ціональному масштабі; д) згідно із Зако-
ном, вся важлива інформація стосовно ви-
борів має поширюватися через засоби масо-
вої інформації у національному масштабі. 
Ця інформація повинна публікуватися 
українською, російською та “іншими мова-
ми населення країни”. Таким чином, забез-
печується контроль за поширенням у націо-
нальному масштабі інформації про членів 
виборчих комісій усіх рівнів, кандидатів, 
розташування виборчих дільниць та дати 
виборів; е) окремі положення закону перед-
бачають створення виборчих дільниць у 
лікарнях, інших закладах, на кораблях, що 
перебувають у плаванні та, у разі необхід-
ності, – за кордоном для громадян країни, 
які перебувають там.  

У відповідності із цим законом на тери-
торії України нараховувалось 450 виборчих 
округів, у кожному з яких обирався один 
депутат. Чинність виборів у кожному окре-
мому окрузі визначалася за подвійною схе-
мою. Вибори вважалися не дійсними, якщо: 
а) у них не взяла участі абсолютна біль-
шість виборців округу; б) за одного з кан-
дидатів не проголосувала абсолютна біль-
шість виборців, що взяли участь у голосу-
ванні.  

У кожному із цих випадків місце у пар-
ламенті лишалося вакантним до проведен-
ня додаткових виборів. Зрозуміло, що існу-
ючі норми призвели до того, що парламент-
ські вибори в багатьох округах виявилися 
безрезультатними.  

З прийняттям у червні 1996 р. Конститу-
ції України наступив якісно новий етап ре-
формування виборчої системи. Нова Кон-
ституція України визначила як фундамен-
тальний принцип організації державної 
влади вільні вибори, а носієм суверенітету і 
єдиним джерелом влади в Україні – народ, 
як політичну спільність. Таким чином, у 
Конституції вперше знайшов своє відобра-
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ження політичний і правовий статус грома-
дянина України як суб’єкта виборчого про-
цесу, а виборча політика і право отримали 
необхідні для їх збалансованого розвитку і 
гармонійного існування передумови. Демо-
кратичні конституційні вибори і референ-
дум вперше у політичній практиці розвитку 
і функціонування української державності 
заклали основу публічно-правовим відно-
синам між громадянським суспільством, 
що формується, і державою.  

Вибори до Верховної Ради України, що 
відбулися у березні 1998 р., проходили за 
новим Законом “Про вибори народних де-
путатів України” [15]. Народні депутати 
обиралися громадянами України на основі 
загального, рівного і прямого виборчого 
права шляхом таємного голосування за змі-
шаною (мажоритарно-пропорційною) сис-
темою. Це був крок вперед на шляху фор-
мування багатопартійної системи у нашій 
країні. Закон містить багато нових поло-
жень і значно розширює можливості не ли-
ше кандидатів у народні депутати, а й ви-
борців.  

Уперше: громадяни України обирали не 
тільки між окремими кандидатами у депу-
тати, а й між політичними партіями. З 450 
депутатів парламенту 225 обиралось у од-
номандатних виборчих округах на основі 
відносної більшості, а 225 – за виборчими 
списками кандидатів у депутати від полі-
тичних партій та виборчих блоків партій у 
багатомандатному загальнодержавному ви-
борчому окрузі на основі пропорційного 
представництва; у законі було передбачено 
так зване “позитивне” голосування: у вибо-
рчому бюлетені для голосування виборець 
не викреслював інших кандидатів, аби за-
лишити одного (якого він підтримував), а 
робив позначку “плюс” (+) або іншу, що 
засвідчувало його волевиявлення, у квадра-
ті проти прізвища кандидата у депутати або 
назви політичної партії чи блоку, за яких 
він голосував; обраним вважався кандидат 
у депутати, який одержав більшість голосів 
виборців, що взяли участь у голосуванні, 
відносно інших кандидатів, які балотували-
ся в даному виборчому окрузі.  

З 52 зареєстрованих на той час партій 
участь у виборах взяло 30 партій і вибор-

чих блоків. З них до парламенту пройшло 
тільки вісім. Жодна з партій не мала біль-
шості в парламенті.  

Цікаво звернути увагу на особливості 
голосування за народних депутатів від пар-
тійних списків, що балотувалися в однома-
ндатних виборчих округах. Вкрай поляри-
зована партійна система в Україні та поспі-
шність у формуванні виборчих списків при-
звели до значної кількості парадоксальних 
випадків. Так, результати голосування за 
представників “прохідної” частини вибор-
чих списків окремих партій в одномандат-
них округах політичних партій (ПЗУ, 
ПСПУ, НДП) засвідчили їхню вкрай низьку 
популярність та громадську підтримку.  

Отже, суспільно-політичні відносини та 
стан партійної системи в Україні засвідчи-
ли неефективність певних принципів змі-
шаної системи виборів і вимагали удоско-
налення нормативної та процесуальної час-
тини виборчого законодавства. Слід зазна-
чити, що до розгляду та прийняття Закону 
України “Про вибори народних депутатів 
України” Верховна Рада України протягом 
весни-осені 1997 року поверталася 13 разів, 
а в остаточній редакції після врахування 
пропозицій і зауважень Президента Украї-
ни він був прийнятий 14 жовтня 1997 року. 
Проте в процесі реалізації зазначений За-
кон виявився далеким від досконалості че-
рез неконституційність понад 20 його поло-
жень. Підтвердженням цього є рішення 
Конституційного Суду України від 26 лю-
того 1998 р., згідно з яким частина поло-
жень Закону України “Про вибори народ-
них депутатів України” від 24 вересня 1997 
р. зі змінами і доповненнями, внесеними 
Законами України від 11, 25 та 30 грудня 
1997 р. визнана неконституційними [16]. 

Подальше реформування виборчого за-
конодавства почалося з прийняття 5 берез-
ня 1999 р. Закону України “Про вибори 
Президента України”. Так, закон прямо за-
кріплює добровільність участі громадян у 
виборах (ч. 3, ст. 1), відмовляється від ін-
ституту призупинення активного виборчого 
права (для осіб, що перебувають у місцях 
позбавлення волі) і обмежує право голосу 
тільки для осіб, визнаних судом недієздат-
ними (ч. 2, ст. 2). Стосовно основного су-
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б’єкта пасивного виборчого права – претен-
дента на кандидата у Президенти України – 
введені обмеження: ними не можуть бути 
громадяни, які тримаються в місцях позбав-
лення волі або мають судимість за вчинен-
ня навмисного злочину, якщо ця судимість 
не погашена і не знята (ч. 5, ст. 2). Надано 
право самовисування громадян як претен-
дентів на зборах виборців (ч. 1, ст. 5), нор-
мативно встановлені рівні права претенден-
тів “незалежно від суб’єкта висування” (ч. 
3, ст. 25). Знято кількісні обмеження складу 
партій, що мають право висування претен-
дентів: будь-яка легалізована політична 
партія має на це право, причому партія 
(блок) можуть висунути також безпартійно-
го як претендента (ч. 1 і 6, ст. 22). Для оде-
ржання статусу кандидата у Президенти 
необхідна підтримка не менше мільйона 
виборців за умови підтримки не менше 30 
тис. громадян у кожному з 2/3 регіонів кра-
їни (за законом 1994 відповідно 100000 і 
1500). 

Незважаючи на ретельно виписаний пра-
вовий статус усіх суб’єктів та учасників 
виборчої кампанії, виборча практика та еле-
кторальні технології, що використовували-
ся, свідчать про необхідність подальшого 
вдосконалення законодавства про вибори 
Президента України. 

Звертає на себе увагу проблематичність 
питання відповідальності за порушення 
норм закону. Так, із 36 визначених у Законі 
обмежень і заборон, тільки щодо менше їх 
половини передбачено юридичну відпові-
дальність. Закон не містить підстав для ви-
знання виборів недійсними. Навіть грубі 
порушення з формальної точки зору не мо-
жуть бути підставою для оскарження ре-
зультатів голосування. 

З 18 січня по 18 жовтня 2001 р. Верховна 
Рада п’ять разів приймала Закон України 
“Про вибори народних депутатів України”, 
а Президент України чотири рази накладав 
на нього вето і тільки останній варіант був 
підписаний. Основні принципові моменти 
навколо яких точилася політична боротьба 
– це вид виборчої системи, за якою повинні 
проводитися вибори до парламенту, трива-
лість виборчої кампанії, порядок формуван-
ня виборчих комісій.  

Так, згідно з новим Законом України 
“Про вибори народних депутатів України” 
[17] залишилась змішана мажоритарно-
пропорційна виборча система 50/50, трива-
лість виборчої кампанії визначена в 90 днів, 
до складу окружних виборчих комісій обо-
в’язково (за наявності відповідних подань) 
включаються представники партій (блоків), 
які подолали чотирьохвідсотковий бар’єр 
на попередніх виборах народних депутатів 
України та партій, які у поточному складі 
Верховної Ради України мають свої партій-
ні фракції (фракції блоків), інші партії до 
складу комісії включаються шляхом жереб-
кування. До складу дільничної виборчої 
комісії обов’язково (за наявності відповід-
них подань) включається по одному пред-
ставнику від партії (блоку) – суб’єкту вибо-
рчого процесу, та кандидата у депутати, 
зареєстрованого у відповідному одноманда-
тному окрузі. До принципових новел Зако-
ну можна віднести внесення грошової за-
стави, замість збирання підписів на підтри-
мку політичної партії (блоку) (15 тис. не-
оподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян) чи кандидата у депутати (60 неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян). 

Щоб з’ясувати, яка ж виборча система 
найбільш прийнятна на сьогодні для Украї-
ни розглянемо і проаналізуємо існуючі ви-
борчі системи. 

В “Юридичній енциклопедії” поняття 
виборчої системи трактується як порядок 
організації і проведення виборів до пред-
ставницьких органів державної влади, міс-
цевого самоврядування і здійснення грома-
дянами своїх виборчих прав [18, с. 362].  

Таким чином, виборча система – це ком-
понент політичної системи, що організовує 
і обслуговує інститут виборів. Її можна роз-
глядати у вузькому і широкому розумінні. 
У вузькому розумінні, виборча система – 
це законодавчо встановлений порядок ви-
борчого процесу, яким визначаються взає-
мовідносини і взаємозалежність між су-
б’єктами даного політичного процесу. Ши-
роке розуміння виборчої системи, крім за-
значеного, розглядає інституціональний 
простір, в якому перебувають суб’єкти ви-
борчого процесу – політичні сили, держава, 
електорат, а також інформаційно-



Наукові праці. Том 34 44 

комунікативна система, яка забезпечує вза-
ємозв’язок між ними. 

З юридичної точки зору виборча система 
– це засіб визначення результатів голосу-
вання, а з політичної – ефективний інстру-
мент у боротьбі за більшість місць у пред-
ставницьких органах. Відомо, що при тих 
самих результатах голосування (підрахунку 
голосів), але залежно від застосовуваної 
виборчої системи, буде цілком різний кін-
цевий розподіл місць, хоча кожний вибо-
рець може мати однакові можливості 
(наприклад, мати рівну кількість голосів) 
при реалізації свого виборчого права. Зале-
жно від прийнятого порядку голосування 
той самий виборчий корпус у той саме час 
може створити протилежну за складом пар-
ламентську більшість. Разом з тим тип 
встановленої у країні виборчої системи є 
наслідком традицій суспільно-політичного 
розвитку, політичної культури, що склала-
ся, розстановки політичних сил та пріори-
тетів. 

Отже, можна зробити висновок, що ви-
борча система – це сукупність правил, при-
йомів і процесів, що забезпечують і регу-
люють легітимне формування державних 
представницьких органів політичної влади. 

Щодо класифікації виборчих систем, то 
тут існують різні підходи. Так, у порівняль-
ному дослідженні світового досвіду Міжпа-
рламентського Союзу виборчі системи по-
діляються на наступні групи: перша – сис-
тема більшості голосів, до якої входять під-
групи: а) простої більшості; б) абсолютної 
більшості; в) альтернативного або пільгово-
го голосування. Ця виборча система вико-
ристовується як в одномандатному окрузі, 
так і в багатомандатному. До другої групи 
виборчих систем дане дослідження відно-
сить систему пропорційного представницт-
ва, що поділяється на: а) повне пропорційне 
представництво; б) обмежене пропорційне 
представництво. Нарешті третя – змішана 
виборча система, до якої належать: а) сис-
тема простого голосування без права пере-
дачі голосу; б) система обмеженого голосу-
вання; в) система кумулятивного голосу-
вання; г) система простого голосування з 
правом передачі голосу [19, с. 3-12]. Зазна-
чений варіант класифікації виборчих сис-

тем характеризується тим, що в його осно-
ву покладений критерій не способу розпо-
ділу мандатів, а система голосування. Спи-
сок класифікацій може бути продовжений 
залежно від базових критеріїв, тим більше, 
що світовий досвід пропонує широку гаму 
модифікацій виборчих систем. Іван Кіс, ка-
надський політолог, зазначає, що у світі 
існує щонайменше 350 типів виборчих сис-
тем [20, с. 24]. 

Підсумовуючи дані дослідження можна 
зробити наступні висновки. Виборча систе-
ма – це сукупність правил, прийомів і про-
цесів, що забезпечують і регулюють легіти-
мне формування державних представниць-
ких органів політичної влади. У кожній 
країні виборча система функціонує на осно-
ві законодавства, що деталізує основні по-
ложення даної системи, зафіксовані в кон-
ституції країни. У законодавстві відбиті по-
ложення про порядок висування кандида-
тів, вимоги до них, процедура голосування 
і підрахунку голосів, можливості користу-
вання послугами засобів масової інформа-
ції, а також джерела фінансування. 

Існує чотири типи виборчих систем: 
представницька (куріальна), мажоритарна, 
пропорційна, змішана. 

У суспільствах, де гостро стоїть пробле-
ма забезпечення представництва в парламе-
нті нечисленних етнічних або соціальних 
груп створюються куріальні виборчі систе-
ми. 

Мажоритарна виборча система – це така 
система, при якій переможцем на виборах 
визнається кандидат, що набрав більшість 
(відносну, абсолютну, кваліфіковану) голо-
сів виборців, що взяли участь у голосуванні 
(у деяких випадках – від загальної кількості 
виборців).  

Особливості: при мажоритарній системі 
виникають і встановлюються безпосередні 
зв’язки між кандидатом і виборцями. Кан-
дидати добре знають стан справ у своєму 
виборчому окрузі, інтереси виборців, осо-
бисто знайомі з їх найбільш активними 
представниками. Відповідно і виборці ма-
ють уявлення про те, кому вони довіряють 
захищати свої інтереси в органах влади; 
при мажоритарній системі на виборах пере-
магають представники більш сильної полі-
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тичної течії у країні. Це сприяє витісненню 
з парламенту й інших органів влади пред-
ставників малих і середніх за своїм значен-
ням партій; мажоритарна система сприяє 
виникненню і зміцненню тенденції до ста-
новлення у країнах, де вона використову-
ється, дво- або трипартійних систем. 

Переваги: у ній закладені можливості 
формування ефективно працюючого і ста-
більного уряду; вона дозволяє значним, до-
бре організованим політичним партіям лег-
ко перемагати на виборах і створювати од-
нопартійні уряди. 

Недоліки: при мажоритарній системі для 
розподілу парламентських мандатів має 
значення тільки факт одержання кандида-
том відносної більшості голосів; голоси, 
віддані всім іншим кандидатам, до уваги не 
беруться і пропадають; значна частина ви-
борців країни залишається непредставле-
ною в органах влади; партія, що одержала 
на виборах менше голосів, ніж її суперни-
ки, може виявитися представленою в пар-
ламенті більшістю депутатських місць; дві 
партії, що набрали однакову або приблизну 
кількість голосів, проводять в органи влади 
неоднакове число кандидатів. 

Пропорційна система припускає голосу-
вання за партійними списками, поділ відпо-
відних депутатських мандатів пропорційно 
числу голосів, набраних тією чи іншою 
партією на виборах. При цьому майже у 
всіх законодавствах існує бар’єр (часто це 
4-5% голосів виборців), який необхідно пе-
ребороти партії для того, щоб вона була 
представлена в законодавчому органі. 

Різновиди: а) пропорційна виборча сис-
тема на загальнодержавному рівні. У цьому 
випадку виборці голосують за політичні 
партії у масштабах усієї країни, виборчі 
округи не виділяються; б) пропорційна ви-
борча система на основі багатомандатних 
округів. У цьому випадку депутатські ман-
дати розподіляються на основі впливу полі-
тичних партій у виборчих округах. 

Переваги: сформовані з її допомогою 
органи влади відбивають реальну картину 
політичного життя суспільства, розстанов-
ку політичних сил; сприяють розвитку по-
літичного плюралізму і багатопартійності; 
забезпечують систему зворотного зв’язку 

між державою і організаціями громадянсь-
кого суспільства. 

Недоліки: при пропорційній виборчій 
системі виникають труднощі у формуванні 
уряду. Причини: відсутність домінуючої 
партії з чіткою і твердою програмою; ство-
рення багатопартійних коаліцій, що вклю-
чають партії з різними цілями і завданнями. 
Уряди, створені на такій основі, відрізня-
ються нестабільністю; пропорційна вибор-
ча система призводить до того, що політич-
ні сили, які не користуються підтримкою в 
межах усієї країни, можуть отримати пред-
ставництво в органах державної влади; уна-
слідок того, що голосування відбувається 
не за конкретних кандидатів, а за партії, 
безпосередній зв’язок між депутатами і ви-
борцями дуже слабкий; оскільки при про-
порційній системі голосування йде за полі-
тичні партії, ця обставина встановлює силь-
ну залежність депутатів від своїх партій і її 
керівництва. Ця обставина перешкоджає 
парламентарям і може негативно позначи-
тися на процесі обговорення і прийняття 
важливих законодавчих актів. 

Змішана виборча система включає еле-
менти обох наведених систем. У сучасній 
Україні половина депутатів обирається за 
пропорційною, а друга – за мажоритар-
ною системою. Суть змішаної системи 
полягає в тому, що певна частина депу-
татських мандатів розподіляється відпові-
дно до принципів мажоритарної системи. 
Інша частина мандатів розподіляється 
відповідно до принципів пропорційної 
виборчої системи. 

Враховуючи, що для підвищення ефек-
тивності державного управління в Україні 
надзвичайно важливо мати стабільний 
уряд, який би підтримувався парламентсь-
кою більшістю, можна прогнозувати пода-
льшу модернізацію виборчої системи у на-
прямку визначення її оптимальної моделі. 
У дійсності все буде залежати від реальної 
розстановки політичних сил. 

Головне завдання держави, державного 
управління на сучасному етапі полягає в 
тому, щоб забезпечити суспільну довіру до 
результатів виборів, як з боку своїх грома-
дян, всіх учасників виборчого процесу, так 
і з боку міжнародної спільноти.  
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Разом з тим автори хочуть привернути 
увагу до наступних загальносвітових тенде-
нцій. Глобалізація, роблячи усе більш умо-
вними державні кордони і сприяючи підйо-
мові національної самосвідомості у всіх 
куточках планети, підтримує тенденцію до 
збільшення числа незалежних держав. 
Принцип територіальної цілісності усе бі-
льше відступає перед принципом права на-
цій на самовизначення. Зростаюче число 
недержавних суб’єктів економіки і політи-
ки бере на себе ряд функцій, що раніше ви-
конувалися державою. Денний оборот гро-
шей на світовому фінансовому ринку (до 
1,5 трлн. дол.) у багато разів перевищує рі-
чний розмір ВВП переважної більшості 
країн світу. Економічна міць транснаціона-
льних корпорацій перевищує можливості 
урядів навіть середньо розвинутих країн. 

Господарська політика окремих держав 
перестає бути суверенної, знаходячись під 
впливом ситуації, що посилюється, на світо-
вому ринку, що Україна вже мала можливість 
випробувати на собі в серпні 1998 року.  

Національні і міжнародні неурядові ор-
ганізації – релігійні, правозахисні, екологі-
чні, благодійні й інші – впливають на суспі-
льну думку, формування політики, вироб-
лення законів, самі виконують функції со-
ціального захисту і навіть беруть участь у 
діяльності комітетів і комісій ООН. 

Глобальна система комунікацій зменшує 
роль держави на інформаційному полі, ро-
бить практично неможливим урядовий кон-
троль за потоками інформації.  

Глобалізація впливає на розвиток демокра-
тичних інститутів. З одного боку, велика ін-
формаційна прозорість світу, імперативи де-
централізації і ринкової конкурентоспромож-
ності прискорюють поширення демократич-
них цінностей і інститутів, число формально 
демократичних держав на планеті росте. 

З іншого боку, з’ясовується, що демокра-
тія і ринковий лібералізм, узяті самі по со-
бі, не створюють надійних і стійких до ви-
кликів глобалізації держав. 

Демократичні Філіппіни менш пристосо-
вані до реальностей сучасного світу, ніж 
квазідемократичні «азіатські тигри». 

Виникає нова проблема – забезпечення 
демократії, організаційно оформленої в ра-

мках окремих держав, при створенні систе-
ми глобального управління. 

Приймаючи до уваги тісний зв’язок між 
внутрішнім суверенітетом і демократією, 
глобалізація, скорочуючи цей суверенітет, 
може сприяти ослабленню легітимації де-
мократичних інститутів у рамках окремої 
держави. 

Усе більше у світі зростає вплив транс-
національних корпорацій і неурядових ор-
ганізацій, керівництво яких не формується 
за допомогою традиційних демократичних 
процедур. 

Нарешті, глобалізація супроводжується 
нагромадженням інформації про громадян, 
їх поведінку, а також створенням електро-
нних баз даних про їхні телеметричні пара-
метри, структуру ДНК, відбитках пальців і 
т.д. 

Глобалізація сприяє стиранню грані між 
внутрішньою і зовнішньою політикою дер-
жав. Політика, що виходить за рамки однієї 
країни, охоплює усе більш широке коло 
проблем. 

Енергетична, науково-технічна, транспо-
ртна, соціальна, екологічна політика усе 
сильніше інтернаціоналізується. 

Міністерства закордонних справ посту-
пово втрачають звичну роль єдиного пред-
ставника країни на міжнародній арені. 

Усе гостріше встає проблема інституціо-
нального забезпечення координації зовніш-
ньополітичних ліній різних відомств, при-
чому як усередині держав, так і між ними. 

Виборці, уряди і парламенти усе ще ма-
ло замислюються над тим, наскільки вирі-
шення ними внутрішніх проблем впливає 
на інший світ і залежить від нього. 

На нинішньому етапі глобалізації найбі-
льшого значення набуває регіональний рі-
вень інтеграції держав. 

На ньому легше, ніж на глобальному, 
установлювати загальні для всіх правила, з 
огляду на подібність культурних традицій і 
економічного розвитку країн одного регіо-
ну. У регіональній інтеграції держави в пе-
ршу чергу намагаються використовувати 
переваги вільної торгівлі, і кожний з нині 
існуючих торгівельних блоків буде намага-
тися підсилити свій вплив через прийом 
нових членів. 



47 Випуск 21. Політичні науки 

Активізуються зусилля держав по ство-
ренню системи глобального управління 
(global governance). СОТ, МВФ, Світовий 
банк уже зараз займаються питаннями – 
регулювання фінансових ринків, корупція, 
конкурентна економічна політика, екологі-
чні стандарти, торгівельні тарифи, – які ра-

ніш були винятковою справою національ-
них держав [21].  

Ці та інші тенденції все сильніше прямо 
чи опосередковано впливатимуть на пере-
біг виборчого процесу. Щоб бути підготов-
леним до зазначених впливів необхідні по-
дальші дослідження у даному напрямку.  
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