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ВСТУП 

Актуальність теми. Постійний пошук оптимальної виборчої моделі, зміни 

виборчої системи та виборчого права в сучасній Україні свідчать не лише про 

інновації в цій сфері державотворення та правотворення, а про неналежну увагу до 

інституту виборності як невід’ємної складової української правової традиції. 

Водночас саме це поняття поєднує та систематизує історико-правові явища і 

процеси, які сформували сучасне розуміння виборності як необхідної складової 

суверенної, демократичної, правової та соціальної Української держави. Традиція 

виборності як наукове знання здатна акумулювати, узагальнити та осмислити 

історію ідеї виборності, історію виборчого права, історію виборчих практик, вона 

створює науково обґрунтовані історичні засади сучасного виборчого права в 

Україні. Сенс такого історіософського осмислення традиції виборності полягає 

також у виокремленні загального та конкретного, закономірного та особливого, 

власного та запозиченого в історико-правовому досвіді українців. 

Численні наукові праці про виборність і виборче право в Україні прямо чи 

опосередковано довели, що інститут виборності є характерною історичною 

ознакою будь-якої спільноти українців - територіальної громади, громадянського 

суспільства, державного утворення чи держави. Отже, традиція виборності ніколи 

не переривалася, а тому має свої внутрішні чинники розвитку. Наукова 

констатація неперервності традиції виборності в Україні спричинила, однак, 

некритичне, а інколи ідеалістичне ставлення до конкретно-історичних практик її 

реалізації. Альтернативою такого ставлення може бути тільки історико-

теоретичний синтез традиції виборності, який, ґрунтуючись на історії понять, 

органічно поєднує традицію виборності в часі - від минулого до сьогодення, від 

первісних виборчих практик та ідей до принципів сучасного виборчого права 

України. Саме така альтернатива запропонована у нашому дослідженні, яке 

свідомо відкидає ідею синтетичної історії виборів чи виборчого права в Україні, а 

натомість поглиблює знання про генетичні, історичні закономірності й традиції 

розвитку виборності, які визначають історичну унікальність традиції виборності 
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українського народу. Для досягнення задекларованої мети конкретизовано 

уявлення українців про виборність і вибори у відповідних історично зумовлених 

поняттях, простежено еволюцію цих понять, механізм наповнення їх конкретно-

історичним змістом та шляхи формалізації у принципах і нормах сучасного 

виборчого права. Вирішення таких завдань зумовило комплексний характер 

дисертаційного дослідження, виконаного на методологічних засадах наук історії 

держави і права, теорії права і держави, конституційного права, політології та 

соціології. 

Найочевиднішою ознакою традиції виборності в Україні є її державотворчий і 

правотворчий характер. Виклики ХХІ ст. актуалізують весь потенціал цієї 

традиції, переоцінюючи її внесок у державну та правову традицію українського 

народу. Отже, актуальність дослідження зумовлена осмисленням та 

переосмисленням історичного досвіду виборності, виявленням її можливостей в 

умовах реформування державної влади, місцевого самоврядування та розвитку 

громадянського суспільства. 

Теоретичну основу дисертації становлять праці із загальної історії та історії 

держави і права вітчизняних науковців. До них належать: О. Аркуша, О. Атоян, І. 

Бойко, В. Верига, О. Гавриленко, Ю. Глизь, О. Головко, В. Гончаренко, В. 

Горбачов, Н. Гриб, М. Грушевський, П. Гураль, С. Дністрянський, Н. Єфремова, 

Ю. Кальниш, Л. Качковський, В. Кіселичник, М. Кобилецький, І. Козінцев, П. 

Кононенко, В. Кульчицький, О. Мироненко, Х. Моряк-Протопопова, І. Настасяк, 

О. Оглоблин, Ю. Павленко, Р. Петрів, В. Потоцький, В. Рум'янцев, В. Семененко, 

В. Семків, О. Сухий, І. Терлюк, Б. Тищик, І. Усенко, І. Франко, Є. Харитонов, Л. 

Хомко, Ю. Храмов, Д. Чорний, І. Чорновол, Н. Яковенко, О. Ярмиш та ін. 

Підґрунтям дисертаційної роботи стали також праці з теорії права та держави. 

Зокрема, теоретичне осмислення традиції виборності прямо чи опосередковано 

здійснили Д. Гудима, М. Дамірлі, Ж. Дзейко, А. Заєць, В. Ковальчук, В. Косович, 

В. Лемак, Ю. Лобода, Л. Луць, Ю. Оборотов, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, Т. 

Попович, П. Рабінович, С. Рабінович, О. Скакун. Виборність та виборче право як 

інститут конституційного права досліджували М. Афанасьєва, М. Баймуратов, Б. 
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Банашак, Ю. Барабаш, Н. Богашева, Л. Бориславський, Є. Бучковський, П. Ворона, 

Л. Гарліцький, А. Георгіца, К. Граєвський, М. Гранат, О. Ейхельман, В. 

Журавський, Г. Задорожня, Ю. Ключковський, А. Колодій, В. Копейчиков, О. 

Копиленко, М. Корнієнко, В. Кравченко, Ю. Лемішко, Р. Максакова, А. Мамичев, 

О. Марцеляк, В. Мелащенко, В. Молдован, О. Мурашин, Н. Мяловицька, В. 

Погорілко, Ю. Пуздрач, М. Савчин, П. Сарнецький, А. Селіванов, О. Скрипнюк, В. 

Скшидло, І. Словська, М. Ставнійчук, П. Стецюк, Ю. Тодика, В. Федоренко, Ю. 

Фрицький, В. Шаповал, Ю. Шемшученко, О. Щербанюк, Л. Явич, З. Ярош та ін. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в межах науково-дослідних тем кафедри історії держави, права та 

політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка на 2011–2014 рр. «Характерні риси розвитку 

державності, права та політико-правової думки в Україні та зарубіжних країнах» 

(номер державної реєстрації 01112U003267) та на 2015–2017 рр. «Актуальні 

проблеми історії державності і права в Україні та зарубіжних країнах, правових 

вчень і української правової думки» (номер державної реєстрації 0115U005817), 

кафедри конституційного права на 2012–2014 рр. «Конституційно-правове 

регулювання громадянського суспільства, правової держави та місцевого 

самоврядування в Україні» (номер державної реєстрації 0109U004357) та на 2015–

2017 рр. «Удосконалення конституційного процесу, парламентаризму, 

конституційної юстиції та децентралізації публічної влади в Україні» (номер 

державної реєстрації 0115U006007), а також кафедри основ права України на 

2007–2010 рр. «Порівняльно-правові аспекти європейської політики сусідства». 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

формування історико-правової концепції інституту виборності як особливої 

складової правової традиції українського народу – традиції виборності, 

характеристики історико-правового процесу її становлення, розвитку та правового 

забезпечення. 

Досягнення цієї мети потребує розв’язання таких задач: 
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- з’ясувати розуміння інституту виборності як невід’ємної складової правової 

традиції українського народу, конкретизувати уявлення українців про виборність і 

вибори у відповідних історично зумовлених поняттях; 

- схарактеризувати історіографічне знання про інститут виборності як складову 

правової традиції українців та стан сучасного дослідження цього інституту; 

- схарактеризувати історико-правовий процес становлення та розвитку інституту 

виборності як самостійного правового явища; 

- вивчити інститут та традицію виборності в Україні з позиції правознавства; 

- довести іманентність та безперервність виборності стосовно до будь-якої 

спільноти українців; 

- виконати періодизацію розвитку інституту виборності; 

- розмежувати поняття та співвіднести поняття «інститут виборності» та «традиція 

виборності»; 

- дослідити процес модернізації інституту виборності; 

- з’ясувати механізм втілення традиції виборності у принципах виборчого права 

України; 

- визначити форми впливу традиції виборності на правотворення в Україні. 

Об’єктом дослідження є правова традиція українського народу. 

Предметом дослідження є інститут виборності як складова правової традиції 

українського народу та його трансформація у традицію виборності, своєрідну та 

особливу з огляду на історію її виникнення та розвитку. 

Методи дослідження. Світоглядна позиція автора зумовлена розвитком 

сучасної української історико-правової науки, для якої характерне проблемне і 

методологічне розширення проблематики. З огляду на це на концептуальному 

рівні методології дослідження знайшли своє застосування концепти, теорії та 

концептуальні підходи. Головне місце серед них посідає теорія правової традиції, 

сформована на засадах цивілізаційного підходу. Її положення уможливлюють 

застосування у дослідженні концептуальних підходів правознавства – соціально-

антропологічного та герменевтичного. Поєднання цих концептуальних підходів 

дало підстави сформувати таку методологічну стратегію дослідження, за якої 
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поряд з традиційними для правознавства спеціальними методами використовують 

як провідний метод дослідження історико-понятійний метод. Використання 

історико-понятійного методу ґрунтується на постулаті про те, що історія 

відображена в певних поняттях. Вважаємо, що традиція виборності в Україні так 

само конденсована у певних поняттях, які сьогодні сформували поняттєвий апарат 

розуміння виборності у правовій науці. Проте історичні поняття та сучасні правові 

не завжди є тотожними. Становлення і розвиток традиції виборності влади як 

явища культури (передусім політичної та правової) – це неповторний, якісно 

відмінний від інших правових традицій процес, унаслідок якого формується 

юридичне поняття, що дає змогу досліджувати правову традицію як із зовнішньої, 

історичної перспективи, так і з внутрішньої, генетичної. Предметне і 

методологічне розширення проблематики традиції виборності влади в Україні 

неможливо пояснити тільки через дослідження зовнішнього історичного 

контексту, оскільки з формуванням традиції виборності у ній починає працювати 

внутрішній механізм відтворення і розвитку, вивчати який можна за допомогою 

спеціальних методів юридичних наук, наприклад, догматичного. Також 

інструментальною основою дисертації є діалектичний метод пізнання державно-

правових явищ, який дає змогу розглядати інститут виборності у динаміці його 

становлення та розвитку, взаємозв’язку з іншими елементами держави і 

суспільства. Із застосуванням системного методу в роботі досліджено природу та 

моделі виборчих систем у взаємозв’язку з правовими системами тих чи інших 

країн, існуючими в них формами державного устрою, формами правління, 

системами органів державної влади. Завдяки методам моделювання і 

прогнозування в дослідженні зроблено пошук оптимальної виборчої системи. 

Використання методу тлумачення норм дає змогу з’ясовувати та роз’яснювати 

зміст правових норм, що регулювали вибори до органів державної влади та 

місцевого самоврядування, а статистичного методу – виконати аналіз 

закономірностей розвитку принципу виборності. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що вперше у 

вітчизняній юридичній науці комплексно досліджено інститут виборності в 
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найширшому розумінні як складову української правової традиції. На підставі 

проаналізованих матеріалів і документів архівів системно висвітлено важливі 

аспекти формування інституту виборності державних органів у правовій традиції. 

У дисертації сформульовано й обґрунтовано низку концептуальних положень, 

які характеризуються науковою новизною і мають важливе теоретичне та 

практичне значення. Елементи наукової новизни подано у таких положеннях, 

висновках і пропозиціях: 

уперше: 

- на засадах концепції правової традиції запропоновано авторське бачення 

інституту виборності як невід’ємної складової правової традиції українського 

народу, конкретизовано уявлення українців про виборність і вибори у відповідних 

історично зумовлених поняттях, простежено еволюцію усіх понять, механізм 

наповнення їх конкретно-історичним змістом та шляхи формалізації у принципах і 

нормах сучасного виборчого права; 

- узагальнено та схарактеризовано історіографічне знання про інститут виборності 

як складову правової традиції українців, виокремлено основні етапи становлення 

сучасних вітчизняних уявлень про виборність, вибори та виборче право – 

донауковий та науковий; 

- з’ясовано особливості наукових історіографічних знань про виборність – їхню 

значну ідеологізацію; похідний характер від знань про державу, право, політику; 

на їхній розвиток і поширення значний вплив мали не фахові історики та історики 

права, а провідні поети, письменники, художники, передусім Т. Шевченко та І. 

Франко. В історіографії традиції виборності виділено три основні напрями 

(концепції), в яких історіографічні знання об’єднані навколо ідей абсолютизації 

традиції виборності, її заперечення та юридизації; 

- вивчено традицію виборності в Україні з позиції правознавства, вписано 

традицію виборності українців у європейський та світовий історико-правовий 

контекст з антропоцентричним акцентом, посиленою увагою до ролі особи у 

формуванні традиції виборності, демократичних стандартів суспільного та 

державного життя. Вивчення інституту виборності як складової правової традиції 
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українців спирається на досконалішу методологію сучасної української юридичної 

науки, збагачену комплексом сучасних методів історично-правових досліджень, 

сформованих історією понять. Уперше провідним методом дослідження традиції 

виборності став історико-понятійний метод, використання якого ґрунтується на 

постулаті про те, що історія відображена в певних поняттях; 

- доведено, що виборність є характерною історичною ознакою будь-якої спільності 

українців – територіальної громади, громадянського суспільства, державного 

утворення чи держави. Отже, традиція виборності ніколи не переривалася, а тому 

має свої внутрішні чинники розвитку; 

- виокремлено критерії та виконано періодизацію розвитку інституту виборності як 

складової правової традиції українців з виділенням трьох етапів – архаїчного 

етапу, патримоніально-партикулярно-теологічного та політико-правового. Для 

архаїчного етапу характерною є незначна роль права як соціального регулятора, 

переважання інших регуляторів виборності, передусім звичаїв. Роль права як 

регулятора зростає на патримоніально-партикулярно-теологічному етапі, проте 

йдеться насамперед про зростання ролі партикулярного права, яке регулює 

виборність в окремих місцевостях, містах, або в окремих станах, групах населення. 

Серед інших соціальних регуляторів на цьому етапі виділяються релігійні норми. 

Для політико-правового етапу характерним є переважання виборчого права як 

регулятора, становлення систематичного виборчого законодавства та виборчих 

систем; 

- розмежовано, співвіднесено і скориговано поняття «інститут виборності» та 

«традиція виборності», наголошено, що традиція виборності формується раніше за 

інститут в юридичному сенсі, пояснює своєрідність, особливість виборності як 

правового явища з огляду на історію його виникнення і розвитку. Визначено 

провідну особливість традиції виборності в Україні, яка полягає в тому, що 

інститут виборності тривалий історичний час розвивався в рамках української 

звичаєво-правової системи, яка була основою для його трансформації в інститут 

державного права, самоврядного права та громадянського суспільства; 
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- виділено та досліджено як історико-правовий процес процес модернізації 

інституту виборності, який ґрунтується на традиції виборності і полягає в 

конкретно-історичному збагаченні традиції виборності новаціями, трансформації 

власного і запозиченого історичного досвіду унаслідок утвердження та розвитку 

українського та європейського конституціоналізму, політичної та правової 

доктрини, виборчого права та законодавства. Виокремлено основні етапи 

модернізації: а) ранньомодернізаційний етап (XVI–XVIII ст.) з визначальною 

новацією виборності державної влади; б) середньомодернізаційний етап (середина 

XIX – початок XX ст.) з визначальною новацією формування виборчого права як 

інституту конституційного права; в) пізньомодернізаційний етап (20–30 рр. XX ст.) 

з визначальною новацією формування принципів загального, рівного, прямого 

виборчого права та встановлення обмежень (цензів) виборчого права; 

контрмодернізаційний етап (1920–1990 рр. в Радянській Україні) з визначальною 

новацією формування тоталітарної виборчої політики, яка забезпечувала владу 

однієї політичної партії з формальним збереженням демократичних інститутів 

виборчого права; г) етап посттоталітарної модернізації (1991 р. – по теперішній 

час), визначальною новацією якого є становлення виборчого законодавства, 

утвердження права українського народу на вільні вибори та демократичних 

виборчих практик; 

- з’ясовано механізм формалізації традиції виборності в сучасних принципах 

виборчого права України, обґрунтовано розуміння принципу виборчого права як 

основоположної ідеї, яка виражає суть і призначення інституту виборності в 

державній і правовій традиції та пронизує процес формування й реалізації як 

традиції виборності, так і виборчого права, пов’язує минуле (традицію виборності) 

із сучасністю (виборче право) та майбутнім (виборчі новації); 

- визначено форми впливу традиції виборності на правотворчість в Україні: 

збереження та розвиток історико-правових понять виборності та розвиток на цій 

підставі понятійно-термінологічного апарату; формування правосвідомості та 

правової доктрини; історичне обґрунтування необхідності створення правових 

норм, які формалізували б особливості інституту виборності в українського 
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народу, та систематизації виборчого права. Констатовано, що реальний розвиток 

інституту виборності як складової української правової традиції передбачає 

систематизацію виборчого права (ухвалення Виборчого кодексу), гармонізацію 

виборчого права України з виборчим правом Європейського Союзу (передусім, у 

частині місцевих виборів), мораторій на часті й численні зміни виборчого 

законодавства; 

удосконалено: 

- розуміння виборності як складного та багатоаспектного явища, яке посідає 

особливе місце серед історичних досягнень цивілізації, у сучасному 

демократичному суспільстві є фундаментальним принципом формування та 

функціонування інститутів системи народовладдя, державних органів, органів 

місцевого самоврядування, політичних партій, інститутів громадянського 

суспільства; 

- поняттєво-категоріальний апарат історико-правової науки шляхом виокремлення 

і співвідношення категоріальних пар «народоправство» - «демократія»; 

«суб’єктивне виборче право» - «об’єктивне виборче право», «виборче право» - 

«виборче законодавство», «право народу на вільні вибори» - «обов’язок держави 

організувати вільні вибори»; 

- положення про низку закономірностей взаємодії традиції виборності, виборчого 

права та виборчих практик, зокрема таких як діалектична єдність, первинність 

архаїчних виборчих практик стосовно виборчого права; 

- пропозиції щодо систематизації виборчого законодавства, ухвалення єдиного 

кодифікованого нормативного акта – Виборчого кодексу України; 

- розуміння феномену самобутності українського виборчого права як необхідної 

умови його розвитку; 

дістали подальшого розвитку: 

- знання про співвідношення внутрішніх і зовнішніх чинників у формуванні 

виборчого права в Україні, місце та роль традиції виборності у становленні 

регіонального (європейського) підходу до змісту міжнародних виборчих 

стандартів і міжнародно-правового захисту права народу на вільні вибори; 
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- історія виборності та виборчого права в Україні як процес формування суспільної 

традиції, яка акумулювала політичні, правові та соціальні цінності українського 

народу; 

- теза про те, що серед основних наукових шкіл історії права, які впливали на 

усвідомлення традиції виборності, варто виокремити історичну школу права, що 

вважала демократизм природним для українського народного духу. 

Теоретичне і практичне значення результатів дослідження полягає у тому, 

що вони можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – для формування об’єктивної концепції 

вітчизняної історії виборчого права; історико-правового обґрунтування процесів 

розвитку виборчого права та виборчої системи в Україні; 

– у практичній юридичній діяльності – для внесення змін і доповнень до 

Законів України «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори 

Президента України», «Про місцеві вибори», прийняття Виборчого кодексу 

України; 

– у навчальному процесі – під час викладання студентам-юристам загальних і 

спеціальних навчальних курсів «Історія держави і права України», «Історія 

держави і права зарубіжних країн», «Конституційне право», «Порівняльне 

правознавство». Окремі результати дисертації впроваджені в навчальний процес 

Львівського національного університету імені Івана Франка, їх застосовують під 

час підготовки бакалаврських та магістерських кваліфікаційних робіт, викладання 

дисциплін «Історія держави та права України», «Історія держави та права 

зарубіжних країн», «Конституційно-процесуальне право України», «Місцеві 

вибори в Україні» для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030401, 

ОКР «Спеціаліст» напряму підготовки 7.03040101 та ОКР «Магістр» напряму 

підготовки 8.03040101 спеціальності «Правознавство» (довідка про використання 

результатів дисертаційного дослідження І.М. Панкевича у викладанні навчальних 

дисциплін № 2300-В від 19.05.2016 р.). В Інституті права та психології 

Національного Університету «Львівська Політехніка» результати дослідження 

впроваджено у викладання навчальних дисциплін «Конституційно-процесуальне 



13 

 

право України», «Виборчий та референдний процес в Україні» для студентів 

денної та заочної форми навчання та слухачів магістратури (акт про впровадження 

результатів дисертаційного дослідження від 24.05.2016 р.). Результати 

дисертаційного дослідження також використовуються у роботі Центральної 

виборчої комісії України (довідка про використання результатів дисертаційного 

дослідження І.М. Панкевича у роботі ЦВК № 21-43-1332 від 09.06.2016 р.). 

Апробація результатів дисертації. Окремі положення наукової роботи 

обговорено на методологічному семінарі викладачів кафедри конституційного 

права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана 

Франка. Дисертаційна робота була предметом обговорення на розширеному 

засіданні кафедри історії держави, права та політико-правових учень. Про основні 

положення дисертації автор доповідав на таких наукових конференціях: 

«Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні» (м. Львів, лютий 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 рр.); ІІ Всеукраїнському 

круглому столі «Порівняльне правознавство: філософські, історико-теоретичні та 

галузеві аспекти» (м. Львів, травень 2010 р.), міжнародних науково-практичних 

конференціях: «Місцеве лідерство та формування представницької демократії» (м. 

Люблін, Республіка Польща, квітень 2007 р.); «Політичні партії – партійне 

лідерство» (м. Щецін, Республіка Польща, травень 2007 р.); «Знання та 

демократія» (м. Варшава, Республіка Польща, травень 2007 р.); ІІ 

інтердисциплінарному Сондецькому науковому диспуті з циклу «Людина. 

Суспільство. Держава» (м. Ритро, Республіка Польща, травень 2008 р.); 

міжнародному семінарі Організації безпеки та співробітництва в Європі з 

людського виміру (м. Варшава, Республіка Польща, травень 2008 р.); міжнародних 

конференціях «Національні інститути протидії расизму та ксенофобії» (Відень, 

Австрійська Республіка, травень 2008 р.); «Декада реформування місцевого 

самоврядування» (м. Люблін, Республіка Польща, березень 2009 р.); «Держава у 

добу глобалізації. Занепад чи відродження?» (м. Ритро, Республіка Польща, 

червень 2010 р.); «Центрально-Східна Європа у добу інтеграції та трансформації. 

Політичний вимір» (м. Замость, Республіка Польща, травень 2011 р.); «Вплив 

міжнародних стандартів на розвиток демократії та захисту прав людини» (м. 
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Варшава, Республіка Польща, квітень 2012 р.); «Місцеве самоврядування у 

Центральній Європі на зламі XX-ХХІ століття» (м. Бидґощ, Республіка Польща, 

листопад 2012 р.); «Універсальний та регіональний вимір захисту прав людини» 

(м. Варшава, Республіка Польща, квітень 2013 р.); «Центрально-Східна Європа у 

добу інтеграції та трансформації. Суспільний вимір» (м. Замость, Республіка 

Польща, травень 2013 р.); «15 років актуальної структури місцевого 

самоврядування в Польщі» (м. Бидґощ, Республіка Польща, жовтень 2013 р.); 

п’ятому засіданні польсько-українського клубу конституціоналістів «Принцип 

самоврядування у конституційному праві Польщі та України» (м. Жешув, 

Республіка Польща, жовтень 2013 р.); міжнародних конференціях «Конституційні 

принципи формування та розвитку громадянського суспільства в Польщі та в 

Україні» (м. Жешув, Республіка Польща, жовтень 2013 р.); «Моделі захисту прав 

людини: європейська та американська. Аксіологія. Інститути. Ефективність». (м. 

Варшава, Республіка Польща, квітень 2014 р.); «Системи захисту прав людини: 

європейська та азіатська. Універсальна інспірація, культурні передумови, 

реалізаційні бар’єри» (м. Варшава, Республіка Польща, квітень 2015 р.); 

«Центрально-Східна Європа у процесі трансформації та інтеграції. Безпековий 

вимір» (м. Замость, Республіка Польща, травень 2015 р.); «Системи захисту прав 

людини: європейська та африканська. Універсальний контекст, регіональна 

специфіка, реалізаційні передумови» (м. Варшава, Республіка Польща, квітень 

2016 р.); ІІ всеукраїнській науково-практичній конференції «Теорія і практика 

конституціоналізму: український та зарубіжний досвід» (м. Львів, квітень 2016 р.); 

міжнародній науково-практичній конференції «Виборче право України в контексті 

європейських демократичних стандартів» (м. Київ, травень 2016 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено автором у двох 

індивідуальних монографіях, 25 статтях у виданнях, які внесені до Переліку 

наукових фахових видань України та періодичних зарубіжних наукових виданнях; 

12 наукових публікаціях, що додатково відображають результати дослідження, а 

також 12 тезах доповідей на наукових і науково-практичних конференціях. Окремі 

питання, пов’язані з темою дисертаційної роботи, висвітлено в колективній 

монографії «Форма держави країн Центрально-Східної Європи» (2011 р.), 



15 

 

особистий внесок здобувача становить розділ «Форма держави Україна» (с. 736–

803). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, які поділяються на підрозділи, списку використаних джерел 

(837 найменувань на 75 сторінках). Загальний обсяг дисертації становить 452 

сторінки.
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РОЗДІЛ 1 

ТРАДИЦІЯ ВИБОРНОСТІ ЯК ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ:  

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 1.1. Становлення та сучасний стан наукової розробки проблематики 

традиції виборності 

 

Сучасні теоретико-методологічні дискусії будуть безпідставними щодо 

традиції виборності влади в Україні, доки не вийде достатньо серйозних 

досліджень, які стосуватимуться нової проблематики й використовуватимуть нові 

методології, спираючись на український матеріал. Це зумовило інше розуміння 

історіографії традиції виборності в Україні, аналіз якої є предметом цього 

підрозділу. 

Усталене розуміння історіографії як спеціальної галузі історичної науки, яка 

вивчає традиції розвитку історичних знань, історичної думки, діяльність наукових 

осередків та центрів історичної науки, внесок конкретних істориків у збагачення 

історичних знань [166, с. 11] не відповідає стану і тенденціям розвитку наукового 

дослідження традиції виборності в Україні. Оскільки традиція виборності не була 

предметом окремого дослідження, не доводиться зазначати про її цілісну 

історіографію. Концептуальний підхід до історії понять зумовлює акцент на тих 

змінах у розумінні історіографії, які відбулися із середини ХХ ст. На думку 

Л. Зашкільняка, якщо до певного часу термін «історіографія» так чи інакше 

збігався з поняттям «історія історичної науки», то після ударів, завданих 

модерному світобаченню зародженням постмодернізму, історіографічне вивчення 

остаточно надало перевагу пізнавальним (епістемологічним) і знаннєвим 

(когнітивним) підходам до дослідження історичної творчості, в центрі якої 

опинилися свідомісні процеси - історична думка, знання, світогляд, ментальність. 

Зовнішні прояви історіописання (твори, інституції, суспільні умови тощо) не 
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зникли з поля зору історіографів, вони розглядають їх передусім як передумову й 

тло формування індивідуальної та колективної історичної свідомості [155, с. 9]. 

Отже, якщо йдеться про історіографію традиції виборності, то треба розуміти, 

що для розвитку історико-правового мислення в цій царині важливе значення має 

використання методологічних здобутків історико-правової думки та 

конституційної науки, найконцентрованішим результатом яких є основні поняття в 

їхньому історичному, сучасному та перспективному вимірі. 

Однією з тенденцій еволюції сучасної світової історичної думки є зближення 

та інтеграція історичних досліджень з іншими соціально-гуманітарними науками, 

серед них із правознавством. На думку Л. Зашкільняка, методи та інструментарій 

цих наук дають змогу історикам отримувати більш повне і всебічне уявлення про 

зміст мислення та поведінки людей і людських спільнот в часі та просторі [155]. 

Класичним прикладом інтеграції історичної та правової науки стало рішення 

Федерального Конституційного Суду Федеративної Республіки Німеччини про 

заборону Комуністичної партії Німеччини. За твердженням Н. Паславської, 

обґрунтовуючи своє рішення в справі заборони КПН від 17 серпня 1956 р., ФКС 

ФРН наголосив, що вільна демократія відкидає погляд, згідно з яким історичний 

розвиток визначається науково визначеною кінцевою метою, через що, зрештою, 

окремі рішення спільноти з погляду змісту визначаються як кроки на шляху до 

реалізації такої кінцевої мети. Дієздатність суспільного ладу, те, що він може 

втілити загальне благо у належний для всіх спосіб, забезпечується системою 

юридично встановлених та обумовлених правил гри, що склалися на основі 

історичних принципів у ході довгого історичного розвитку [363, с. 154]. Такий 

підхід до розуміння історії права може бути водночас критерієм для визначення 

кола історіографічних знань про традицію виборності в Україні та про історично-

правові поняття, які формалізують цю традицію. 

Загалом історіографічні знання про інститут виборності як складову 

української історіографії та правової традиції вирізняються суттєвими 

особливостями. По-перше, вони не виділялися в окремий тематичний напрям 

української історіографії, подібно до таких напрямів як історіографія державності, 
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права, парламентаризму, місцевого самоврядування тощо. Найчастіше знання про 

традицію виборності, вибори, виборче право є частинами названих тематичних 

напрямів, зокрема історіографії парламентаризму та історіографії місцевого 

самоврядування. Наприклад, С. Кондратюк у монографії «Традиція 

парламентаризму на західноукраїнських землях: історико-правове дослідження» не 

тільки обґрунтовує розуміння історіографії парламентаризму як політичного 

напряму спеціальної історико-правової дисципліни, що вивчає процес виникнення, 

сприйняття та поширення історико-правових знань про український 

парламентаризм у вигляді політико-правового явища, а й виділяє коло 

історіографічних знань про виборчі кампанії до представницьких органів, 

викладене у публікаціях О. Аркуші, Т. Батенка, В. Кульчицького, М. Мудрого, 

М. Іваника, Б. Дудикевича [199, с. 15, 47, 49]. 

Історіографічні знання про традицію виборності в Україні таким чином 

проаналізовано за різними тематичними критеріями. Цьому сприяє також їх друга 

особливість, а саме чіткий поділ на донаукові та наукові. Джерела, які дозволяють 

досліджувати донаукове історіографічне знання про традицію виборності в 

Україні, численні та різноманітні. Для їх означення цілком підходить положення 

провідного співробітника Інституту Джорджа Екерта Роберта Маєра про те, що 

«більшість історичних наративів є поєднанням різних оповідей. Тож у процесі 

формування нації в національний наратив вплітаються філогенетичні міти 

представників усієї нації, поєднуються цілком протилежні регіональні та соціальні 

компоненти й оповідні лінії» [278, с. 17]. Проте міфологічне, релігійне та 

філософське осягнення історії виборності, яке знайшло своє відображення в 

літописах, релігійно-проповідних, правничих, літературно-художніх та інших 

творах, об’єднують два стремління – намагання українців утвердитись як народ та 

довести своє історичне право на державу. 

Для більшості авторів історичних творів тяглість традиції виборності, 

народоправства виокремлює українців як народ серед інших народів. Тут доречно 

згадати визначення народу Карла Ясперса: «Масу треба відрізняти від народу. 

Народ структурований, усвідомлює себе в своїх життєвих устоях, в своєму 
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мисленні і традиціях. Народ – це щось субстанціональне і квалітативне, в його 

співтоваристві є певна атмосфера, людина з народу має особисті риси характеру, 

також завдячуючи силі народу, яка слугує їй основою. Маса, навпаки, не 

структуризована, не має самоусвідомлення, однорідна і квантитативна, вона 

позбавлена будь-яких відмінних рис, традицій, ґрунту – вона порожня» [101, 

с. 125]. Погляд на виборність чи «виборче начало» як ознаку «особливого духу» 

українського народу переважає у донауковому знанні про інститут виборності  у 

державній традиції українців. Найбільш концентровано його виклав В. Антонович 

в одному зі своїх виступів: «Основные черты народного начала, за сохранение 

которых он (украинский народ – Н.Я.) вел вековые войны и стоял поголовно, 

состояли в следующем: равноправность всех перед законом, отсутствие сословных 

отличий, соборное управление земскими делами, свобода религиозной совести, 

право развития и совершенствования собственных народных начал, применения 

выборного начала в управлении» [639, с. 142-144]. 

Ця ідея отримала правову форму у Конституції Пилипа Орлика, в якій 

обґрунтовано не тільки історичність українського народу, його право на свободу і 

самовизначення, а й демократичні засади суспільного життя, серед яких виборність 

є провідною засадою. І хоча розуміння українського народу та його історії у 

Конституції Пилипа Орлика є частиною міфологічного знання, як історико-

правове поняття воно об’єднує як донаукове, так і наукове історіографічне знання 

про інститут виборності та традицію виборності. Це поняття стає центральним 

(ядром) для кола історико-правових понять, серед яких як символічні – «хата – 

батьківщина», так і наукові – «демократія», «право на вибір» тощо. Серед тих, хто 

веде лінію – український народ – народоправство – демократія, знакові для 

України постаті з різних сфер її життя та культури: Т. Шевченко, М. Драгоманов, 

М. Грушевський, А. Шептицький та інші. У Тараса Шевченка «в своїй хаті своя й 

правда, і сила, і воля». Богословсько-соціальний трактат Митрополита Андрея 

Шептицького називається «Як будувати рідну хату». 

Правовим змістом цю лінію вже на рівні наукової історіографії наповнює 

правник Володимир Старосольський: «Жерелом національної спільноти та 
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істотною силою, якою вона істнує, є окремішнє до політичної самодіяльності та 

самостійності, яке історично проявилося як боротьба за суверенність: «in tyranos» в 

межах держави та назовні, за суверенність власної держави. Історично народини 

сучасної нації є зв’язані з народинами сучасної демократії, сей зв'язок не є 

випадковим, а виникає з природи обох явищ» [557, с. 626]. 

Поняття народу (нації) та його права на вільний вибір залишається 

центральним у колі історико-правових понять, які конденсують традицію 

виборності в Україні, і на початках наукової історіографії інституту виборності. 

Видається, що наукова історіографія традиції виборності започаткована 

М. Грушевським, який уперше серед українських істориків застосував 

національний критерій для визначення тематичних меж історії [639, с. 142]. Відтак 

подальша еволюція відповідей М. Грушевського на ключові питання української 

історії: роль еліт і роль мас, ідея держави, зміст поняття «нація», - безпосередньо 

впливала на історіографічне знання про інститут виборності в Україні, формуючи 

його в рамках народницької історіографії. Для цього напряму наукової 

історіографії характерне поступове ідеологічне наповнення історико-правових 

понять традиції виборності. М. Грушевський та представники народницької 

історіографії наукові знання використовують для обґрунтування своїх політичних 

програм. Яскравим прикладом такої ідеологізації бачиться положення про 

республіку та виборче право із праці «Якої ми хочемо автономії і федерації»: 

«Республіка ся має бути демократичною. Як устрій автономної України, так і 

устрій всієї держави має бути опертий на рівність всіх громадян. Якийсь ценз не 

повинен мати місця. Як органи місцевого порядкування і автономного 

представництва, так і законодавчі органи республіки повинні виходити з 

народного вибору загальним, рівним, безпосереднім і таємним голосуванням. Не 

має бути під якоюсь скритною формою дано якимось верствам більше впливу і 

участі у виборах, ніж іншим. Виборче право мусить бути однакове як чоловікам, 

так і жінкам і починатися з молодого віку, не далі 20 літ. Щоб не тільки більшість 

виборців мала голос в представництві, повинний бути даний голос і меншостям, 

через пропорціональне представництво: щоб депутатські мандати розділялися по 
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числу голосів, поданих з цілої области. Щоб не віддати законодавчої та виконавчої 

влади виключно у владу найбільш сильних партійних організацій, а забезпечити 

народові безпосередній вплив на законодавство, повинний бути наданий йому 

законодавчий почин – право вносити в парламент чи сейм проекти законів, які 

мусять бути там розглянуті, а ухвали парламенту чи сейму в найважливіших 

справах повинні йти на затвердження народу (се зветься референдум). Оце устрій 

правдиво демократичний, до котрого маємо йти» [110, с. 227]. 

Ідеологізація та суб’єктивізм простежуються у більшості представників 

народницької історіографії, особливо у сприйнятті та оцінці інституту виборності 

доби визвольних змагань в Україні. Наприклад, відомий політичний діяч і 

письменник В. Винниченко, який політично хитався між українською 

самостійницькою платформою і концепцією радянської республіки у «Відродженні 

нації» запропонував критичну візію демократії. Він писав: «Парламентаризм 

уважається самою справедливою й досконалою формою демократії. Загальне, 

рівне, безпосереднє, тайне й пропорціональне виборче право є ніби найкращий, 

найвірніший спосіб вияву волі народу. 

Формально ніби воно й так. Кожний громадянин, не позбавлений цього права, 

має змогу вільно виявити свою волю виборам тих депутатів, які найкраще 

розуміють і обстоюють його інтереси. Яких більше депутатів було вибрано в 

представницький орган, ті, значить, і виявлятимуть дійсну волю більшості народу, 

ті матимуть право видавати закони, правити краєм, судити й карати. 

Так мало би бути, коли б, дійсно, кожний громадянин мав справжню волю, 

змогу й свідомість дійсного виборця (і так воно й буде, в соціально-рівному, 

соціалістичному громадянстві). Але в сучасному буржуазному громадянстві нігде 

тої волі й змоги немає» [65, с. 292]. 

Загалом представники народницької історіографії розуміли виборність, 

традицію виборності максимально широко. Абсолютизація народу, його чеснот, 

права зумовила абсолютизацію виборності, народоправства, демократії. Саме ця 

абсолютизація, яка виявилася не тільки у наукових дослідженнях, а й політичній 

практиці та виборчих практиках, стала основним об’єктом критики державницької 
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історіографії. Працям більшості представників цього напряму української 

історіографії притаманна інша абсолютизація – абсолютизація держави як конечної 

умови національного буття, - мотив для української народницької історіографії 

засадничо чужий [639, с. 142]. 

Позицію несприйняття «теорії українського народовластія», української 

демократії знаходимо у В. Липинського. У програмній праці «Листи до братів-

хліборобів про ідею і організацію українського монархізму» він пише: «Теорія 

українського народовластія, української демократії, довела на практиці до повної 

залежности України від поза української чужої верховної влади. Сполученя цієї 

теорії і практики в одній «недержавній і народолюбній» ідеології породило 

політично-моральну, кажучи делікатно, двоєдушність творців цієї ідеольогії – 

«народницьких, національних свідомих» українських верхів. Вони свою теорію 

«народовластія й любови до українського народу» намагались сполучити зі своєю 

фактичною безсилістю й рабською льояльностю супроти московського державного 

кнута. Оце політично-моральне лукавство представників української національної 

ідеольогії та осмішеня і скомпромітованя всякими «хитрими Малоросами» ідеї 

суверенности і авторітету Української нації – ось були причини, чому всі 

політично чесні, державно-творчі українські елементи, які рабської двоєдушности 

перенести не могли, пішли просто за дійсною владою і дійсним авторитетом на 

Україні – тобто остаточно спольщились і помосковились» [271, с. 386]. 

Зрештою історіографічне знання про традицію виборності в Україні знайшло 

відображення в різних ідеологіях та політичних програмах, зокрема в українському 

інтегральному націоналізмі. У традиції виборності Д. Донцов бачить традиції 

нижчої підвладної верстви, яка взялася за «несродне собі діло» - управляти 

державою. На думку мислителя, «нова демократична верхівка принесла з собою 

нові традиції, традиції нижчої підвладної верстви, яка ні на одно питання 

національного будівництва: хто має це будівництво, в які цілі і як провадити – не 

могла дати відповіді, яку вже в крові мали провідні касти великих історичних епох. 

Під тим оглядом ця інтелігенція принесла з собою ті традиції демосу, які в формі 

культу маси захитали культурою майже цілої сучасної Європи. Єдиною 
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протиотрутою у тім відношенні був би поворот до великих історичних традицій 

владних, якими взагалі тримаються в силі і в формі всі великі народи» [131, с. 525]. 

Особливе місце в історіографічному знанні про традицію виборності в Україні 

займають документи українських церков, які не тільки відображають їхню позицію 

з питань виборності, демократії, форми держави, виборчого права, а й почасти 

обґрунтовують та скеровують виборчу політику церкви. Яскравим прикладом 

таких документів є декрети Львівського Архиєпархіального Собору 1942 р. до 

духовенства під загальним заголовком «Ідеалом нашого національного життя є 

наша рідна всенаціональна Хата-Батьківщина». За свідченням Апостольського 

Екзарха УГКЦ Михаїла Гринчишина, між декретами Собору 1941 р. був і 

богословсько-соціальний трактат «Як будувати Рідну Хату» авторства 

Митрополита Андрея Шептицького [623]. У цьому документі, який за змістом, 

завданнями та глибиною можна визнати соціальною доктриною греко-католицької 

церкви, розуміння інституту виборності постає не тільки засобом пізнання 

державної та правової традиції українців, а й конкретним, необхідним 

інструментом побудови Української держави. 

З’ясовуючи християнські принципи влади Митрополит пише, що «провідна 

влада походить від Бога, бо вона є пиродною консеквенцією людської природи і 

суспільного життя людини. Кажемо, що власть походить від Бога, від котрого 

походить і природа, і її природні змагання, і потреби. Та власть лежить у природі 

народу, себто цілого народу, а не якоїсь поодинокої людини. Немає ніякої 

причини, чому один чоловік , або кількох чи більше їх могли б бути провідниками 

і іншим, собі рівним, наказувати. Нарід може вибирати собі того чи тих, кому дає 

таку провідну власть, яку хоче, себто є природним правом народу встановити собі 

форму праведної влади, вибрати поміж різними формами – монархічною, 

олігархічною чи демократичною – задержуючи собі ту участь у провідній части, 

яку може виконувати виборами, себто голосуванням, а в деяких важливіших 

справах т.зв. плебісцитами чи референдумами» [623]. 

Узагальнивши християнські принципи в розбудові держави, Митрополит 

Андрей Шептицький шукає відповіді на запитання, яка форма правління 
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найбільше відповідає українському народові на той історичний момент. Він 

стверджує, що «крім цих загальних християнських принципів в розбудові 

Батьківщини треба ще багатьох, трудних, може, до дроблення дослідів над 

питанням, яка форма правління найбільше відповідає українському народові з 

уваги на теперішню хвилину і теперішні його причини та недостатки, або до якого 

ступеня треба йому радити задержувати для себе якусь участь у проводі, якою, 

може, не зуміє відповідно орудувати. Бо демократія і свобода, і навіть далеко 

йдуча участь усього народу в виконуванні керівної власти може йому запевнювати 

мир, добробут і щастя, але коли в виконуванні цієї свободи і прав нарід мав би йти 

за фальшивими гаслами революції чи соціалізму, як, обманений ложними надіями, 

домагався б пересадної свободи без уваження тих основних законів, на які 

спирається кожен громадський порядок, то безпосереднім наслідком так зрозумілої 

свободи чи демократії мусіла б бути анархія, а вслід за нею неволя, нужда і руїна. 

У трактаті Митрополит Андрей Шептицький застерігає від надмірного захоплення 

демократією, загальною виборністю, пов’язуючи здійснення влади з 

християнськими чеснотами, - «ця вимога, з природи речі конечна, щоб усі «власть 

імущі» виконували її тільки за приписами чесноти, є найтрудніша до виконання. 

Досвід Європи, може, від віків навчив нас, що незвичайно трудно знайти одного – 

монарха, який не ставав би бодай часом тираном і все поступав би по чесноті, 

«служив би» за приписами Євангелія. Оскільки осягнути  трудніше те, щоб усі 

громадяни виконували участь у державній власти за приписами чесноти. Хоч та 

участь буде обмежена тільки до загального голосування і до принципу виборчих 

урядів аж до найвищого, скільки ж то треба загальних у всіх громадян чеснот на те, 

щоб власть була виконувана тільки за приписами чесноти! З цього походить, що 

форма демократична приступна до найзагальніших спокус» [623]. 

У трактаті вирізняється ще три лінії міркувань, безпосередньо пов’язані з 

традицією виборності в Україні. Автор закликає священиків «передовсім пізнавати 

і самостійною працею досліджувати мало досі ще в світовій науці обговорювані 

питання про будівництво проводу й організацію всіх загальних виборів і 
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голосувань» [623], обґрунтовує необхідність врахування вироблених традицій в 

урядуванні, критично осмислює історію народоправства українців [623]. 

Глибоке опертя на науку, осмислення усіх проблем приводить Митрополита 

А. Шептицького до думки, яка не тільки вражає своєю актуальністю, а є 

засадничою для наукового дослідження державної традиції українців, складовою 

якої є інститут виборності. Мислитель зауважує: «на жаль навіть з поверхової 

обсервації нашого національного життя конечно доходимо до висновків, що є в 

душі українця глибока й сильна воля мати свою державу, так попри  ту волю 

знайдеться може, рівно сильна і глибока воля, щоб та держава була конечно такою, 

якою хоче її мати чи партія, чи кліка, чи група, чи навіть одиниця. Бо як же 

пояснити те фатальне ділення поміж собою, ті спори, роздори, сварки, ту 

партійність, яка нищить кожну національну справу?» [623]. 

Соціальна доктрина Української греко-католицької церкви, окреслена у 

Декреті Львівського Архиєпархіального Собору 1942 р., ввійшла до 

історіографічного знання про інститут виборності в Україні не тільки як 

богословське та наукове вчення, а й як фундаментальне заперечення тоталітарних 

режимів, що окупували українські землі. Звідси поняття демократії як 

«найменшого зла», яке випередило знамениті слова Вінстона Черчілля, і було 

сміливим викликом нацистському та сталінському режимам: «тому при 

несправедливій владі, без чесноти, чим більше є в ній єдности, тим більше 

народові шкодить. Тиранія більш небезпечна, ніж зіпсута аристократія, або 

олігархія, а ця знову гірша і небезпечніша від демократії. З усіх лихих організацій 

влади зла демократія, яку називають загально демагогією, ще найменше шкідлива, 

а зіпсута монархія, що її називають тиранією, найбільше шкідлива. Причина цього 

ясна, бо в демагогії, коли множество убогих переслідує багатіших і гнете їх силою 

числа, і метою такого поступування є бодай добро більшого числа. А коли 

олігархія робить те саме, робить його для меншого числа, а тиранія робить те саме 

для добра тільки одного [623]. 

Декрети Греко-католицької церкви увиразнили ще одну тенденцію, чи напрям 

розвитку історіографічного знання про інститут виборності, який умовно можна 
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назвати інтернаціоналізацією історії понять виборності. Не йдеться про механічну 

заміну, наприклад, поняття «народоправство» на «демократію», чи про 

денаціоналізацію знання, адже справа не в тому, щоб стерти національні 

особливості традиції виборності, а радше навпаки – в тому, щоб зробити їх 

очевиднішими і досяжними для розуміння на основі спільних для європейців 

історико-правових понять. Європейська та національна ідентичності не є 

взаємовиключними, а традиція виборності в українців є складовою традиції 

виборності в європейців. Саме тому сучасне історіографічне знання про традицію 

виборності виробило сучасні історико-правові поняття, які дозволяють ефективно 

використовувати у наукових дослідженнях виборності «генеалогічний метод» 

французького філософа Мішеля Фуко. Стисло свій метод Фуко описав так – я 

відштовхуюся від проблеми, яка виражена у прийнятих сьогодні термінах, і 

намагаюсь скласти її генеалогію. Генеалогія означає, що я починаю свій розгляд з 

питання, поставленого у сьогоденні [707, р. 262]. 

Проте у всіх описаних попередніх поглядах превалювала держава, а не право. 

Юридизація історіографічного знання про традицію виборності відбулася тоді, 

коли акцент у її дослідженні зосередився на розумінні виборності як правового 

явища, а інституту виборності як складової правової традиції. Видається, що 

одним із перших цей акцент зробив політик і правник Сергій Шелухін. Він писав: 

«Традиційности, легальности, правности і науки, очевидно, не зможуть замінити 

інтелігентські вигадки, фантазії, модні гасла, безґрунтовні теорії, плоди 

конструктивности. Така заміна чи підміна противна логіці, внутрішнім вартостям, 

вимогам реальности, демократії, рівноправ’ю, свободі. Демократія, 

народоправство лежить в основі історії Українського народу, про що нам свідчать 

уже письменники VI ст. (Прокопій, Маврікій, Менандр, Іордан та ін.). Викреслити 

геть традиції – це відкинути й демократію з основ українського відродження й 

визвольного руху» [622, с. 567]. 

В концепції С. Шелухіна увиразнюються дві тенденції, характерні для 

подальшої юридизації досліджень інституту виборності в Україні. Йдеться про 

формування концепту традиції виборності як складової правової традиції та про 
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інтернаціоналізацію історико-правових понять, які цю традицію описують. Про 

роль традиції вчений пише: «В творчості відіграє величезну роль досвід історії, 

традиція. Було фатальним блудом, що українська інтелігенція з 1917 р. у своїй 

пануючій масі відкинула історичні права народу й традиції, проголосила саму себе 

монопольним носієм істини, розумности, знання, джерелом прав та свободи і 

творцем всього для народу, який із суб’єкта став трактуватися за знаряддя і обєкт» 

[622, с. 568]. 

Такий науковий підхід стає наскрізним у працях багатьох учених-

правознавців. У Володимира Старосольського «історична традиція є не тільки 

голосом минувшини, вона є все рівночасно і голосом теперішньости про 

минувшину. Переживання минувшини полишили свої наслідки в психольогії, 

почуваннях, настрої, способі думання і т.д. Вони впливали, як кожна сучасність, на 

творення «народности». Сі наслідки тривають далі навіть тоді, коли забулися, коли 

не тільки наслідки його, але й саме минуле живе далі в традиції памяти, тоді 

значіннє його для нації є таке саме, як само переживаннє, бож воно і є 

переживаннєм наново вже пережитого. Шляхом спомину, минувшина стає 

теперішністю. Але для того, щоби се могло статися, треба, щоби дані події 

минувшини були відчутні як свої власні. Иншими словами, мусить для сього 

істнувати почуттє субєктивної єдности, яка обіймає минулі та живучі покоління і 

творить в них одну цілість. Отже, істнування такої «спільноти» є умовою для 

істнування історичної традиції, як чинника, що творить націю, обертається, таким 

чином, в противну тезу про націю як жерело та конечну умову для істнування 

історичної національної традиції» [557, с. 619]. 

Інша тенденція, яку ми умовно назвали «інтернаціоналізація історико-

правових понять традиції виборності» безпосередньо пов’язана з розвитком 

української юридичної науки. У розумінні української юридичної науки ми 

приймаємо концепцію професора І. Усенка. Він вважає, що «якщо умовно 

прийняти заснування правничих установ Української Академії наук в 1918–1919 

рр. за точку відліку, з якої починається власне українська юридична наука, то 

можна визначити три чітких напрями розвитку (об’єкти дослідження) 
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попереднього правознавства, які згодом забезпечили національний характер 

академічних та інших юридичних досліджень. Це, по-перше, дослідження історії 

держави і права на території України, по-друге, вивчення звичаєвого права 

українського народу, яке мало специфіку і певним чином структурно 

відокремилося від загальних історико-правових досліджень, і по-третє, наукові 

пошуки, пов’язані з формуванням української правничої термінології» [588, 

с. 188]. 

Ці лінії досліджень помітні та виокремлюються і в історіографічному знанні 

про інститут виборності як складову правової традиції народу. Найбільш 

чисельними та вагомими є наукові праці, в яких традицію виборності досліджують 

як складову історії держави та права. Найчастіше розвиток інституту виборності 

розглядається в історичному контексті зі становленням змісту та форми держави. 

Наприклад, видатний український правник С. Дністрянський у фундаментальній 

праці «Загальна наука права і політики» розрізняє дві форми республіки – 

парламентарну та радянську на основі аналізу виборчих прав. Учений вважає, що 

радянська республіка відрізняється тим, що «непрацюючим клясам не дає ні права 

голосування ні участи в адміністрації державою. Ради, котрі управляють краєм, 

вибирають тільки робітники та сільські пролєтарі на місцях своєї праці, у 

фабриках, копальнях, варштатах і по селах. Усі другі (себто так звані буржуї) не 

мають виборчого права та ніяких політичних прав, зосібна ні права свобідної 

преси, ні свободи зборів та стоваришень. Притім большевики подбали про те, 

щоби сільські пролєтарі мали далеко слабше виборче право, ніж представники 

промислових робітників. Ціла правна конструкція радянської системи підчиняє de 

facto сільській пролєтаріят диктатурі робітничого пролєтаріяту. 

Сим характеризується російська радянська система як володіння значної 

меншости населення проти значної більшости (передвоєнна статистика Росії 

виказує не богато понад 1% робітників супроти иншого населення); вона єсть 

свідомою олігархією, що має деякі анальогії в стариннім устрою Спарти» [127, 

с. 702]. 
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З позиції загальної історії держави та права виборність, інститут виборності, 

традиція виборності досліджується українськими вченими різних історичних епох 

– епохи кінця  XIX – початку XX ст. (зокрема, І. Петрушевичем, М. Ковалевським, 

О. Ейхельманом та ін.), епохи кінця 20-х років – кінця 80-х років XX ст. (зокрема, 

В. Кульчицьким, А. Ткачем та ін.) та сучасними. 

Цінність наукових досліджень звичаєвого права українців для вивчення історії 

виборності в Україні полягає насамперед у накопиченні величезного 

фактологічного матеріалу. Як відомо, козаки Запорозької Січі керувались не 

писаними законами, а «стародавнім військовим звичаєм, словесним правом і 

здоровим глуздом», тому зміст інституту виборності в усному звичаєвому праві 

Запорозької Січі може бути відтворений лише на фактологічному матеріалі, 

відомому із праць дослідників козаччини [599, с. 70]. 

Найближчою для методології нашого дослідження була методологія 

досліджень правничої термінології, в якій опосередковано простежена еволюція 

історико-правових понять, які складають поняттєву основу традиції виборності. Це 

твердження яскраво ілюструє наукова діяльність М. Драгоманова, який досліджує 

інститут виборності українців, створює конституційний проект з нормами 

виборчого права та невтомно працює у формі української правничої термінології, 

зокрема пов’язаної з виборністю та виборами. На думку О. Каленюк, 

М. Драгоманов «одним із перших зрозумів, що запроваджувати наукову 

термінологію й робити її надбанням широких мас слід через науково-популярні 

твори. Завдяки цьому масовий читач зміг би засвоювати нові терміни, назви нових 

понять і явищ. У більшості праць М. П. Драгоманова спостерігається тенденція до 

обов’язкової заміни іншомовних за походженням термінів українськими 

відповідниками. Здебільшого він творив («кував») їх сам. При цьому українські 

варіанти термінів М. П. Драгоманов наводив першими, як основні, а їхні 

іншомовні відповідники подавав, як другорядні, переважно після слів. Утім 

траплялося, що терміни подавалися також у зворотному порядку: ініціатива – 

почин, національний – людський, природній, національність – людська природа. 
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Зауважимо, що терміни, створені М. П. Драгомановим, не завжди ставали 

популярними серед населення. Зокрема, безначальство (анархія), державна єднота 

(державна єдність), національство (націоналізм), національник (націоналіст), 

порода (раса, національність), всенародство (інтернаціоналізм), вільна спілка 

(федерація), самовправа (автономія), уставне панство (у значенні – конституційна 

монархія), введені М. П. Драгомановим, не стали вживаними в українській мові, 

так само, як і: читець, письмовець. Незважаючи на це, творчий доробок 

М. П. Драгоманова для розвитку правничої термінології є безцінним» [167, с. 61-

62]. 

Традиція наукових досліджень у галузі правничої термінології, сформована 

систематичною діяльністю державних органів, громадських організацій, наукових 

товариств, окремих учених та правників, заклала основу для сучасного поняттєво-

термінологічного апарату. Відтак сучасні поняття є результатом розвитку 

історико-правових понять. У той же час вони збагачені історико-правовим 

досвідом та поняттями інших народів, передовсім європейських. 

Отже, аналіз стану дослідження основних понять, за допомогою яких 

описують традицію виборності влади в Україні, є визначальним кроком для 

подальшого формування історіографії традиції виборності як окремого напряму 

української історіографії. 

Виборність - це складне та багатоаспектне явище, яке посідає особливе місце 

посеред усіх досягнень людської цивілізації. Воно є однією із засад 

конституційного ладу кожної демократичної держави, до яких, незважаючи на усі 

притаманні так званим транзитним країнам труднощі, варто зарахувати й Україну. 

Виборність у сучасному демократичному суспільстві є фундаментальним 

принципом формування та функціонування інститутів системи народовладдя, 

державних органів, органів місцевого самоврядування, політичних партій, 

інститутів громадянського суспільства. Розглянемо деякі поняття, пов'язані з 

виборністю. Передусім до них належать такі ключові терміни, як «вибори», 

«виборче право», «виборча система», «демократія», «народ», «нація», «влада», 
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«народовладдя», і т.п. Понять і термінів, пов'язаних з виборністю, є значно більше. 

Наголосимо, що багато з них донині ще не сформувалися остаточно. 

Вибори є важливим суспільним явищем, однією з основних форм 

безпосередньої участі громадян в управлінні суспільними та державними 

справами. Як зазначає О. Щербанюк, «за своїми масштабами вибори фактично є 

суспільно-політичним рухом народу, стадією передвлади, на якій конституюються 

владні структури» [631, с. 266]. Вони є способом формування представницьких 

органів, процесом, унаслідок якого шляхом голосування народ формує склад 

державного органу чи виборної посади. Сформовані унаслідок виборів органи 

влади та обрані особи отримують право діяти від імені громади та володіють 

повноваженнями для ухвалення загальнообов'язкових рішень на відповідній 

території. Вибори є одним із найдавніших суспільних інститутів. Інститут виборів, 

в залежності від конкретних суспільно-політичних умов, політичного режиму, 

рівня політико-правової культури та демократичних традицій у суспільстві, часто 

може виконувати роль знаряддя у боротьбі за владу. Проте у будь-якому випадку 

вибори запроваджують елементи демократизму в державі та суспільстві. 

У сучасних умовах вибори є невід'ємною частиною суспільного життя, вони 

характеризують ступінь демократизму державного режиму та є основною формою 

реалізації суверенної влади народу. Вибори є підґрунтям демократичної політичної 

системи, гарантом представництва інтересів різних суспільних груп та прошарків 

населення в органах державної влади. У правовій науці є різні погляди щодо 

способу формулювання поняття виборів. У юридичній енциклопедії за редакцією 

Ю. Шемшученка вибори визначено, по-перше, як форму безпосередньої 

демократії, яка передбачає формування представницьких органів державної влади 

та місцевого самоврядування шляхом голосування. По-друге, як спосіб 

формування колегіальних представницьких органів влади та місцевого 

самоврядування; колегіальних органів управління політичних партій на їх 

конференціях та зборах; колегіальних органів представницьких та інших 

організацій [633, с. 356]. Подібно в енциклопедії права за редакцією У. Каліни-

Прашніц, вибори є заходами, що мають на меті обрання відповідних кандидатів 



32 

 

для виконання визначених функцій, і здебільшого здійснюються шляхом 

голосування [702, s. 867]. Проаналізуємо тепер поняття виборів, запропоноване 

відомими науковцями, які репрезентують юридичні школи різних європейських 

держав. Зокрема, Б. Банашак визначає вибори як заходи, які мають на меті 

призначення відповідних кандидатів для виконання визначених функцій [654, 

s. 317]. Він зазначає, що голосування є частиною цілого виборчого процесу та 

поняття виборів не може бути йому тотожним [651, s. 340]. Науковець 

Є. Бучковський розуміє вибори як процес, у якому беруть участь громадяни як 

виборці, а також політичні партії, політичні та громадські організації, які 

відіграють особливо важливу роль у процесі висунення кандидатів (виборчих 

списків) та формулювання виборчих програм, у тому числі здійснення 

організованої політико-програмної діяльності у процесі проведення виборчої 

кампанії [666, s. 16-17]. Дослідник Л. Гарліцький визначає вибори як регулярне 

поновлення складу парламенту в результаті рішень, які ухвалюють за спеціальною 

процедурою усі громадяни, які володіють політичними правами [714, s. 155], 

трактує їх як невід'ємну частину кожної демократичної політичної системи [714, 

s. 155]. М. Корнієнко визначає вибори як акт народного самоврядування [229, 

с. 16], В. Маклаков розуміє вибори як процес формування державного органу 

влади або надання права виборній особі, реалізованого шляхом голосування 

уповноважених осіб за умови, що на кожну виборну посаду кандидує дві чи більше 

особи [201, с. 318]. Майже тотожне означення виборів дав В. Кравченко, який 

стверджував, що вибори - це спосіб формування органу державної влади, органу 

місцевого самоврядування, або наділення повноваженнями їх посадової особи 

шляхом голосування уповноважених на те осіб і визначення результатів такого 

голосування встановленою більшістю голосів цих осіб за умови, коли на здобуття 

кожного мандата мають право балотуватися два і більше кандидатів [233, с. 145]. 

Ольховський Б. визначає вибори як форму безпосереднього здійснення влади 

самим народом під час формування представницьких органів державної влади і 

засіб відбору уповноважених представників народу для участі в здійсненні 

державної влади [216, с. 264]. Ставнійчук М. вважає вибори формою 
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безпосереднього народовладдя, яка є відображенням волі народу, способом 

формування конституційного складу представницьких органів державної влади та 

місцевого самоврядування [556, с. 296]. Копєйчиков В. розуміє під виборами 

передачу влади від виборців до тих, кого вони обирають [407, с. 104]. Мурашин О. 

стверджує, що вибори - це акт волевиявлення народу, спрямований на формування 

складу органів державної влади і місцевого самоврядування [319, с. 87]. На думку 

О. Лавриновича, основна ознака демократичної влади - її високий рівень 

легітимізації, а вибори - це засіб її отримання [257, с. 3], А. Антошевський та Р. 

Гербут стверджують, що вибори надалі залишаються основною формою 

політичної участі в сучасних демократіях, що означає ухвалення рішення усіма 

громадянами, які мають право голосу, про те, хто особисто, у визначених 

законодавством проміжках, буде мати право приймати рішення від їхнього імені 

[688, s. 227]. 

Є також інші означення виборів, проте найвідповіднішу дефініцію можна 

сформулювати тільки за умови виконання ґрунтовного аналізу цього суспільного 

явища у сфері його реалізації. На нашу думку, вибори - це врегульована правом 

діяльність компетентних органів влади та громадян, результатом якої є 

формування особового складу органів державної влади та місцевого 

самоврядування. Вибори в Україні - це встановлена Конституцією та 

законодавством України форма реалізації безпосередньої демократії. В умовах 

демократичного суспільства вибори є процедурою реального волевиявлення 

народу. З метою об'єднання вільних людей громада повинна для підтримання свого 

оптимального функціонування саморганізуватися. 

У демократичному суспільстві існує постійний напрям діяльності - 

формування власних структур влади. Позитивна риса виборів як політико-

правового інституту полягає в тому, що саме за допомогою народовладдя 

відбувається становлення органів влади та місцевого самоврядування. Отже, 

вибори є однією з найважливіших функцій народовладдя. Зазначимо, що вибори 

відбувалися ще за первісних часів, коли обирали вождів. Однак пізніше виборча 
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процедура стала більш складною і наприкінці XVIII ст. було створено класичну 

теорію виборів, головними рисами якої є: 

– народний суверенітет, який є джерелом державної влади; 

– делегування належної народові влади своїм представникам, обраним у процесі 

демократичних виборів; 

– кожний представник органу законодавчої влади представляє народ у цілому, 

а не лише той виборчий округ, у якому він був обраним; представник повинен бути 

незалежним від виборців у виконанні своїх обов'язків. 

Варто погодитися з думкою про те, що шляхом виборів народ віддає 

суверенну владу своїм представникам, тому що народ є суверенним носієм влади 

[534, с. 3-4]. Вибори відображають тип політичної системи та безпосередньо на 

нього впливають. Шляхом виборів делегується не тільки право суверенної влади у 

визначених Конституцією межах. Жодну гілку влади не можна вважати носієм 

народного суверенітету, оскільки принцип поділу влади не дозволяє 

концентрувати його у руках однієї особи чи одного органу влади. Парламент та 

президент можуть реалізовувати власні конституційні повноваження у визначених 

у Конституції та законодавстві України межах. 

Вибори виконують низку важливих функцій. Повертаючись до твердження 

О. Лавриновича зазначимо, що вони дають змогу легітимізувати владу. За 

допомогою виборів народ визначає своїх представників та делегує їх з метою 

виконання його суверенних прав. У такий спосіб реалізовується одне з 

найважливіших прав людини. Загальна декларація прав людини 1948 р. у ст. 21 

встановлює, що кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною 

безпосередньо або через вільно обраних представників. Кожна людина має право 

рівного доступу до державної служби у своїй країні. Воля народу повинна бути 

основою влади уряду; ця воля повинна виявлятися у періодичних і 

нефальсифікованих виборах, які повинні провадитись при загальному і рівному 

виборчому праві шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні 

форми, що забезпечують свободу голосування [148]. У цій статті Загальної 

декларації відображено вибори як засіб легітимізації влади. Подібний погляд 
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міститься у Протоколі до Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 р., ст. 3 якого встановлює, що високі Договірні Сторони 

зобов'язуються проводити вільні вибори з розумною періодичністю шляхом 

таємного голосування в умовах, які забезпечують вільне вираження думки народу 

у виборі законодавчого органу [484]. Дещо ширше йдеться про вибори у 

Міжнародному пакті про громадянські та політичні права 1966 р., ст. 25 якого 

передбачає, що кожний громадянин повинен мати без будь-якої дискримінації і без 

необґрунтованих обмежень право і можливість: а) брати участь у веденні 

державних справ як безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних 

представників; b) голосувати і бути обраним на справжніх періодичних виборах, 

які проводяться на основі загального і рівного виборчого права при таємному 

голосуванні і забезпечують свободу волевиявлення виборців; с) допускатися в 

своїй країні на загальних умовах рівності до державної служби [306]. Як слушно 

зазначає Б. Кофман, «саме вибори формують домінуючу глобальну тенденцію, в 

якій об'єктивно відбивається пошук міжнародним співтовариством і державами-

членами цього співтовариства дієвих критеріїв статуарного існування і 

функціональної діяльності правової демократичної державності. Саме вони 

спрямовані на зміцнення соціально-політичних, юридичних і міжнародно-

правових концептів, субстратів, основ, принципів і рішень, що приймаються в 

рамках такої державності, розширення соціальної і гуманітарної бази 

представницької демократії, забезпечення реальної і свідомої політичної участі в 

цьому процесі на основі масової громадянської залученості та реалізацію 

зобов'язань держав, узятих ними на міжнародній арені» [230, с. 8]. 

Вибори є своєрідним барометром суспільного життя. У процесі виборів 

зіштовхуються інтереси різних політичних сил, різні політичні погляди, 

виразниками яких є політичні партії. Результати виборів дають об'єктивну оцінку 

ступеня їхнього впливу на суспільство, відображаючи тенденції політичного 

життя. Крім того, вибори є засобом своєрідного селекціонування політичних 

лідерів. Вони надають громадянам можливість передати владу тим особам, які є (з 

погляду громадян) гідні того, щоб виконувати такі функції. Проте не завжди 
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виборці обирають між добрим і дуже добрим, часто обирають між поганим та ще 

гіршим. Така ситуація, наприклад, значно поширена в Україні. Класичним 

прикладом можуть слугувати президентські вибори в Україні 1999 р., коли у 

другому турі виборів боротьба за президентське крісло точилася поміж тогочасним 

Президентом України Леонідом Кучмою та першим секретарем Комуністичної 

партії України Петром Симоненком. У Західній Україні, більшість жителів якої у 

першому турі виборів голосували проти Леоніда Кучми, у другому турі виборів 

підтримали саме його, оскільки він був єдиною альтернативою комуністові 

Симоненку. Тобто, по суті, завдяки голосам західноукраїнських виборців Леонід 

Кучма вдруге зайняв посаду Президента України. Ситуація такого «вимушеного» 

вибору призводить до явища виборчого абсентеїзму, який є своєрідною 

«хворобою» посттоталітарного суспільства. Громадяни посттоталітарних держав 

впевнені, що їхній голос нічого не вартує, а тому не беруть участі у виборах. 

Наприклад, парламентські вибори в Іраку 30 січня 2005 р. не характеризувалися 

високою активністю виборців, оскільки в голосуванні взяло участь 8,5 млн. 

населення, тобто 58% виборців [476]. 

Усі сучасні демократичні держави проводять вибори, однак не усі вибори є 

демократичними. Диктатури, марксистські режими, однопартійні уряди проводять 

вибори для того, щоб легітимізувати свою владу. У таких виборах може брати 

участь тільки один кандидат або кандидати, визначені на кожну посаду. 

Недемократичними є вибори, що проводять шляхом виборчих фальсифікацій або ж 

за допомогою використання адміністративного ресурсу. Яскравим прикладом 

недемократичних виборів є вибори у багатьох колишніх республіках Радянського 

Союзу. Однак те, що є цілком можливим у Казахстані чи Білорусі (де влада 

успішно воює з опозицією), виявилося неможливим в Грузії, де наслідком 

парламентських виборчих фальсифікацій стали заворушення у Тбілісі та пізніше 

усунення Президента Едуарда Шеварднадзе із займаної ним посади. У випадку 

Грузії простежується своєрідна синусоїда розвитку подій. Зокрема, 5 серпня 2014 

р. Генеральна прокуратура Грузії заявила про притягнення до кримінальної 

відповідальності за перевищення ним свого часу службових повноважень 
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наступника Едуарда Шеварднадзе на посаді Президента Грузії – Міхаела 

Саакашвілі, а Тбіліський міський суд прийняв заочне рішення про взяття його під 

варту строком на два місяці у якості запобіжного заходу [472]. 

Вибори можуть виглядати також як вибір у межах однієї партії, наприклад, у 

Китаї чи Північній Кореї. Зокрема, у 1987 р. китайський уряд запровадив виборчу 

систему до органів місцевого самоврядування, що дозволяє жителям сіл обирати 

лідерів місцевих громад. Інститут виборів до органів місцевого самоврядування 

поширився майже на всі села держави. Наслідком цього стало формування простої 

децентралізованої системи регулювання та контролю між головою сільського 

комітету та сільськими зборами, які мають право критикувати деяких 

представників влади і навіть усувати сільського голову. Можна стверджувати, що 

демократія в Китаї сьогодні - це явище локального характеру, яке поширюється 

лише на сільський рівень. Загалом же Китайська Народна Республіка є 

авторитарною державою з централізованою системою ухвалення рішень [704]. 

Проте навіть така мінімальна демократія призвела до реформування структури 

влади на селі. Відповідно до поширення та утвердження системи місцевих виборів 

централізована структура влади Комуністичної партії Китаю буде повільно 

реформуватися під впливом зростання прагнення народу до участі в управлінні 

суспільними справами. Адже так звана локальна демократія повинна привести до 

змін на рівні усієї держави. Що стосується Північної Кореї, то депутатів Вищих 

Законодавчих Зборів Корейської Народно-Демократичної Республіки обирають на 

п'ять років. Ними можуть бути тільки члени Єдиного Демократичного 

Вітчизняного Фронту, що об'єднує громадські організації та політичні партії під 

керівництвом Партії Праці Кореї [689]. 

Вибори виконують свою роль у суспільстві тільки тоді, коли вони є 

демократичними. З огляду на це доречною є думка колишнього посла Сполучених 

Штатів Америки при Організації Об'єднаних Націй Джин Кирпатрик, яка 

запропонувала власну дефініцію демократичних виборів: демократичні вибори є не 

тільки символічними. Це конкурентні, визначені, остаточні вибори, у яких 

найвищих осіб, які ухвалюють урядові рішення, обирають громадяни, які 
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користаються широкою свободою критики уряду, публікування критичних 

матеріалів та пропонування альтернативи [180, с. 31]. 

Демократичність виборів насамперед забезпечується виборчим правом. 

Термін «виборче право» в науці права та правозастосувальній практиці вживається 

як визначення: 

- низки нормативно-правових актів, які регулюють процедуру організації, 

проведення та визначення результатів виборів; 

- низки прав та обов'язків учасників виборчого процесу. 

Виборче право є поєднанням конституційно-правових норм, які визначають 

процес організації та проведення виборів, а також умови участі громадян у виборах 

органів влади. Норми виборчого права визначені в Конституції держави та в 

поточному законодавстві, яке стоcується виборчого процесу. Проаналізуємо наявні 

у вітчизняних та зарубіжних наукових розробках дефініції виборчого права. Учені 

М. Хмай та В. Скшидло визначають виборче право в об'єктивному значенні як 

загал правових норм, що регулюють спосіб (процес) проведення виборів до 

окремих органів [671, s. 14]. Є також дещо інше означення В. Скшидла, за яким 

об'єктивне виборче право - це система правових норм цієї держави, що регулюють 

процес обрання представницьких органів [807, s. 122]. Виборче право в 

об'єктивному значенні охоплює виборчі права громадян, тобто право члена 

колективного суверенного суб'єкта брати участь у виборах. Така участь може мати 

активний (голосування за якогось кандидата) або ж пасивний (кандидування до 

визначеного органу або ж на визначену посаду) характер [671, s. 14]. Дослідники 

В. Шишковський, Я. Гальстер та З. Вітковський визначають виборче право як 

систему норм, які регулюють процес утворення визначених органів. У 

суб'єктивному розумінні виборче право - це виборчі права, надані правом в 

об'єктивному значенні [813, s. 7]. Отже, поняття виборчого права має два значення: 

в об'єктивному розумінні - це поєднання правових норм, що регулюють участь 

громадян у виборах представницьких органів влади, організацію та проведення 

виборів, відносини між виборцями, народними депутатами та представницькими 

органами; в суб'єктивному розумінні виборче право - це право громадян обирати 
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(активне виборче право) та право громадян бути обраними (пасивне виборче 

право) [309, с. 166]. 

Важливу роль у кожній державі відіграє використовувана у процесі 

проведення виборів виборча система, яка є основним механізмом реалізації 

принципу політичного представництва. У науковій літературі проблемні аспекти 

використання виборчих систем досить ґрунтовно висвітлені у працях вітчизняних 

та зарубіжних науковців. Проте й досі складно зазначати про «уніфікований» 

погляд з цього питання. У юридичній енциклопедії виборчу систему в широкому 

значенні визначають як «спосіб організації та проведення виборів до 

представницьких органів державної влади, місцевого самоврядування та реалізації 

громадянами їхніх виборчих прав» [633, с. 162]. Гранат М. вважає, що виборча 

система є цілісністю правових та позаправових (фактичних) правил, які 

визначають спосіб підготовки, проведення та встановлення результатів 

голосування [719, s. 135]. Блейс А. наголошує на групі правил, що визначають 

процес встановлення виборчих преференцій, виражених у формі голосування, а 

також процес перетворення кількості голосів, відданих за окремі партії, у кількість 

отриманих ними мандатів [661]. У вузькому розумінні виборча система означає 

спосіб визначення результатів виборів [61, с. 43], спосіб поділу парламентських 

мандатів у залежності від результатів голосування [353]. Часто її визначають як: 

1) загал правил, що стосуються способу підготовки та проведення виборів, а також 

принципів розподілу мандатів [668, s. 576]; 2) процедуру проведення виборів 

президента, членів парламенту та інших конституційних органів, що обираються 

безпосередньо громадянами даної держави [644, с. 294]; 3) систему правових та 

позаправових елементів, що визначають спосіб підготовки, проведення та 

встановлення результатів виборів [712, s. 69]; 4) визначену у правових нормах чи 

політичній практиці систему інститутів та принципів виборчого процесу - чи 

своєрідну форму реалізації зазначених норм, або ж як елемент політичного 

механізму [730, s. 10]. Виборча система, по суті, поєднує у собі встановлені у 

виборчому законодавстві та перевірені практикою принципи. Це підтверджується 

визначенням Я. Гальстера, за яким виборча система є збірним визначенням 
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виборчого права та виборчої практики [711, s. 123]. Спираючись на це можна дійти 

висновку, що виборча система є поняттям ширшим ніж виборче законодавство. 

Досить ємнісно узагальнюють усі риси виборчої системи поняття, за якими 

виборча система є «поєднанням суспільних відносин, пов'язаних з формуванням 

складу представницьких органів влади шляхом виборів» [351, с. 63], або ж 

«поєднанням правових, організаційних та інших засобів реалізації громадянами 

належних їм виборчих прав» [309, с. 168]. 

Історико-правові процеси становлення виборчого права та виборчої системи в 

Україні безпосередньо пов'язані з демократичною традицією українського народу. 

Поняття демократії є одним з найскладніших у науці. Ще в XIX ст. шістнадцятий 

президент США Авраам Лінкольн стверджував, що демократія - це влада народу, 

обрана народом і для народу [756], її можна сприймати як ідеалістичний підхід до 

зазначеного поняття. Проте вже на початку наступного - XX ст. відомий 

австрійський правник Ганс Кельзен зазначав, що люди, підкоряючись політичній 

моді, використовують поняття демократії доречно й недоречно, зловживають ним 

більше, ніж будь-яким іншим політичним поняттям, унаслідок чого воно іноді 

набуває протилежного значення. Це, на його думку, відбувається доти, доки 

інтелектуальна порожнеча, яка зазвичай супроводжує вульгарну політичну мову, 

не вихолощує це поняття до стану умовної фрази, що не претендує більше на 

жодний чіткий зміст [736, р. 15]. Відтак такий погляд не втрачає своєї актуальності 

й нині. Адже часто, коли йдеться про демократію, ми маємо справу з звичайною 

підміною понять, якою виборця свідомо вводять у оману, плутаючи демократію з 

охлократією, тобто владу народу із владою натовпу, або ж стверджують про 

демократію у ситуації, де її взагалі немає. На думку А. Стьопіна, «сучасні 

політичні реалії свідчать, що традиційна модель демократії вже не задовольняє 

людство. Диктатура більшості - то вчорашній день, плюралізм тільки частково 

вирішує проблеми суспільства. Все частіше йдеться про необхідність консенсусної 

демократії як особливого типу політичної культури, яка змушує політичних діячів 

домовлятися, шукати ефективних компромісів, шляхів конструктивної співпраці з 

усіма політичними силами, створення «вирішальної меншості» і забезпечення її 
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активної участі в управлінні суспільством» [562, с. 40]. Тому, аналізуючи наявні в 

українській та зарубіжній науковій літературі дефініції поняття «демократія», це 

варто брати до уваги. Юрій М. вважає, що демократія - це такий політичний устрій 

суспільства, який забезпечує участь народу в управлінні державою. Кожний 

громадянин демократичної країни на відміну від громадян недемократичних країн, 

має змогу брати участь в управлінні державою, впливати на напрям її політики 

[635, с. 87]. Даль Р. вважає, що демократія є не стільки терміном з обмеженим і 

конкретним значенням, скільки невизначеним символом схвалення якоїсь 

популярної ідеї [682, р. 2]. Джошуа Муравчик, визначаючи поняття «демократія», 

стверджує, що оскільки цей термін використовують неправильно, важливо 

наголосити на основних характеристиках, за якими з'ясовують, чи належить та чи 

інша держава до демократичних, чи ні [317, с. 38]. Ці характеристики, на його 

думку, зводяться до трьох позицій: по-перше, вищі державні чиновники повинні 

обиратися у результаті вільних та чесних виборів. Це означає, що кожен 

громадянин має право балотуватися на державний пост та голосувати на виборах. 

По-друге, повинна бути забезпечена можливість самовираження, тобто свобода 

слова, друку, зборів і т.п. По-третє, має бути верховенство закону. Коли особу 

звинувачують у вчиненні того чи іншого злочину, вона повинна бути впевнена в 

тому, що її справу буде розглянуто судом об'єктивно, а не відповідно до вказівок, 

отриманими суддею від політичної влади. Аналогічно, кожний громадянин, до 

якого була застосована несправедливість зі сторони державного чиновника, 

повинен мати відповідні засоби правового захисту [317, с. 38]. Можна 

запропонувати ще низку інших дефініцій демократії, які іноді між собою суттєво 

різняться, однак і вище зазначені засвідчують, що влада у державі, яку вважають 

демократичною, повинна належати народові, який реалізує цю владу 

безпосередньо або ж через обраних представників. Науковці Г. О'Доннелл і 

П. Шміттер називають як мінімальну характеристику демократичної системи 

загальне виборче право для повнолітніх осіб, таємне голосування, регулярні 

вибори, конкуренцію між політичними партіями, визнання свободи створення та 

фактичної можливості доступу до об'єднань громадян [769, р. 8]. З такою ж 
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думкою щодо основних принципів демократії погоджуються й інші автори [629]. 

Якщо ми проаналізуємо, чи відповідає нинішня українська держава зазначеним 

вище вимогам, то можемо дати ствердну відповідь. Як зазначає О. Чижова, 

«Україна може вважатися цілком демократичною країною, вона має усі інші 

атрибути сучасного демократичного суспільства: цілком демократичну 

Конституцію, розподіл влади між різними гілками, багатопартійну систему, яка 

включає легальне існування опозиції, загальне виборче право, регулярно 

відбуваються вільні вибори різних рівнів на основі змагальності - від місцевих до 

президентських, кількість недержавних засобів масової інформації набагато 

перевищує державні, немає проблем з об'єднанням громадян у громадські 

організації» [608, с.670]. Насправді ж для ефективного розвитку демократії в 

Україні передусім треба вирішити низку проблем історичного характеру. Лише за 

умови, що загальнодемократичні стандарти та цінності стануть цінностями 

більшості українського суспільства, демократія в Україні стане нездоланною 

реальністю. При цьому відповідальною має бути не тільки людина перед 

державою, а й держава не повинна порушувати прав особи. Як зазначає В. 

Осятиньський, найефективнішим обмеженням влади є права особи, яких жодна, 

навіть найдемократичніша влада, не може порушувати. Права є гарантією 

людської свободи. У випадку порушення гарантованої правом сфери свободи 

громадянин має право вимагати від держави відшкодування [777, s. 39]. Як 

наголошує О. Радченко, «демократія не дається раз і назавжди. Громадянське 

суспільство має постійно бути насторожі, захищатися від зазіхань держави на його 

інтереси і боротися за контроль над нею, формувати ціннісну матрицю 

демократичного політичного режиму» [496, с. 95]. Як слушно зазначає І. 

Прокопчук, «вкорінення демократії у суспільство великою мірою залежить від 

того, в який спосіб її принципи і механізми доступні інтелектуальному рівню 

пересічної людини, від того, як саме посередній виборець тлумачить справжню 

демократію» [480, с. 26]. 

Сьогодні проблема демократії для України та інших постсоціалістичних 

держав не втрачає актуальності. Свідченням цього стали події на київському 
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Євромайдані 30 листопада 2013 р., коли розчаровані постійним балансуванням 

влади між європейським та російським векторами розвитку України громадяни 

вийшли на акції протесту. Офіційна ж влада не спромоглася на діалог з 

мітингувальниками та жорстоко розігнала мітинг з використанням міліцейського 

спецпідрозділу «Беркут». При цьому «Беркут» діяв вкрай агресивно - кидалися з 

кийками навіть на протестувальників, які не чинили опору, на журналістів [133]. 

Наслідком Революції гідності стала втеча Президента Віктора Януковича та 

дострокові вибори глави держави. 

Принагідно зазначимо, що проблема демократії в Україні з'явилася у дуже 

відмінних від західноєвропейських умовах. Боротьбі за демократію у Західній 

Європі сприяв розвиток приватної власності та ліберальної думки, наслідком якого 

стало прийняття таких основних цінностей, як свобода та рівність можливостей. 

Йдеться також про гарантування приватної власності як невід'ємної засади свободи 

особи, запровадження системи поділу влади, розвиток ідеї правової держави, 

рівність усіх громадян перед правом, толерантність по відношенню до меншин. Як 

зазначає П. Сарнецький, правова держава - це також держава, яка є світоглядно 

нейтральною, але не нейтральною морально, яка не нав'язує нікому філософських 

чи релігійних цінностей [796, s. 20]. В Україні ці ліберальні ідеї, особливо у час 

існування Російської імперії, а пізніше Радянського Союзу, не знайшли широкого 

визнання та підтримки серед заляканих та упосліджених громадян. Відрізняється 

конституційний процес в Україні й від процесів в інших європейських 

постсоціалістичних державах, бо, як наголошує О. Губрієнко, «при значній 

подібності монопартійних тоталітарних систем правління головна відмінність на 

стартовому етапі демократичних перетворень полягала в тому, що країни 

«народної демократії», на відміну від радянських республік, були все-таки 

незалежними» [111, с. 47]. 

Відтак становлення демократії в Україні пов’язане з іншими історико-

правовими процесами, серед яких чи найважливіші – утвердження верховенства 

права. О. Скрипнюк аргументовано доводить взаємозумовленість процесів 

утвердження демократії в Україні та забезпечення принципу верховенства права, 
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яке «пояснюється тим, що принцип верховенства права може бути забезпечений і 

реалізований лише в умовах демократії, тоді як сама демократія стає реальністю (а 

не псевдореальністю, як це часто трапляється в Україні) лише за умов 

гарантування й дотримання принципу верховенства права. Причому цей зв’язок 

може бути обґрунтований як з позицій політико-правової теорії, так і завдяки 

зверненню до аналізу цієї ж політико-правової практики. Саме від усвідомлення 

специфіки цього нерозривного зв’язку демократії з верховенством права залежить 

майбутня перспектива не лише суто конституційного, але й загальносуспільного 

розвитку України, перспектива формування сучасної насправді демократичної 

системи управління, в основі якої лежить не тільки ефективна побудова системи 

державної влади, але й утворення стійкої системи взаємозв’язків між державою і 

громадянським суспільством [543, с. 23]. 

У ст. 5 Конституції України, у якій проголошено її республікою, визначено, 

що «носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ 

здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування» [225]. Для зрозуміння демократії як народовладдя потрібно 

визначити зміст поняття «народ», яке є багатозначним. Зазвичай «народ» означає 

більшість, загал членів, які творять політичну спільноту. Зазначене поняття може 

мати ідеологічне забарвлення, що є характерним для прихильників теорії 

марксизму-ленінізму. Марксистсько-ленінська теорія визначає народ як історичну 

спільність людей, яка змінюється залежно від завдань прогресивного розвитку, які 

стоять перед суспільством у певний проміжок часу. Відповідно до цього завдання 

народ може складатися тільки із працюючих осіб, а також з тих, хто об'єктивно 

бере участь у вирішенні завдань прогресивного розвитку держави [550, с. 103]. У 

сучасній «позамарксистській» науковій літературі поширеним є поняття народу, як 

усіх громадян держави [279]. Варто розрізняти широке та вузьке значення цього 

поняття. У широкому розумінні поняття «народ» є тотожним з поняттям 

«громадяни». У вузькому розумінні поняття «народ» об'єднує тільки громадян, які 

володіють виборчим правом. На нашу думку, правильним є ширше розуміння 

цього поняття, оскільки воно не виключає, наприклад, обмежено дієздатних осіб, 
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дітей. Зазначені особи насправді не користуються своїми політичними правами, 

але вони не перестають бути частиною народу. Не менш важливим є розподіл 

понять «народ» та «нація». Відомий німецький учений XIX ст. О. Бауер визначав 

націю як групу осіб, для якої характерними є спільність території, походження, 

мови, традицій і звичаїв, переживань та історичного минулого, законів і релігії 

[172, с. 89]. Змістовно подібні визначення трапляються й у інших джерелах. 

Зокрема, П. Брасс визначає націю як особливий вид етнічної спільноти, чи радше 

політизовану етнічну спільноту, з політичною системою, яка визнає її групові 

права [665, р. 20]. Учені Ф. Горовський, О. Картунов та Ю. Римаренко визначають 

націю як «етносоціальну (і не завжди кровнородинну) спільність зі сформованою 

усталеною самосвідомістю своєї ідентичності (спільністю історичної долі, 

психології й характеру, прихильністю національним матеріальним та духовним 

цінностям, національній символіці тощо), а також (головним чином на етапі 

формування) територіальномовною та економічною єдністю, яка в подальшому під 

впливом інтеграційних та міграційних процесів виявляє себе неоднозначно, 

нерідко втрачаючи своє визначальне значення, хоча аж ніяк не зникає» [140]. 

Дослідники Я. Крейчі та В. Велімський зазначають, що є передусім п'ять 

об'єктивних чинників, які можуть відігравати роль в ідентифікації групи як нації: 

територія, держава (чи схожий політичний статус), мова, культура та історія. Коли 

позитивні відповіді по кожному з цих показників збігаються, майже не 

залишається сумніву, що відповідна спільнота чи населення є нацією; у такому 

разі, як правило, присутній також шостий суб'єктивний показник - національна 

свідомість. Але існують ситуації, коли деякі, а то й більшість об'єктивних 

показників відсутні, а все ж спільнота відчуває себе нацією [240, с. 487]. У цьому 

контексті цікавим є дослідження відмінностей у розумінні згаданого поняття у 

законодавстві України та Польщі. Однією з головних причин такої різниці у 

підходах є те, що сьогодні Польща є, по суті, мононаціональною державою, хоча 

ще перед Другою світовою війною це була типова багатонаціональна держава, в 

якій найбільшою меншиною були українці, які становили понад 14% її громадян 

[817, р. 23]. Сьогодні ж за результатами перепису населення 2002 р. 96,74% 
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населення Польщі задекларувало свою польську національність. Водночас 

належність до іншої, ніж польська, національності задекларувало 471,5 тис. осіб 

(1,23%), з яких кількісно найбільшими національними меншинами є німці (152,9 

тис.), білоруси (48,7 тис.) та українці (31,0 тис.). Отже, національні меншини у 

Польщі навіть усі разом становлять порівняно з Україною незначний відсоток 

населення держави [791]. У такій багатонаціональній державі як Україна поняття 

«народ» і «нація» не є тотожними. Україна має значний відсоток національних 

меншин, найбільшою з яких є росіяни, які становлять 17,3% (8334,1 тис.) від 

загальної кількості громадян держави. Кількість інших національних меншин є 

значно меншою: білоруси - 0,6% (275,8 тис.), молдавани - 0,5% (258,6 тис.), 

болгари - 0,4% (204,6 тис.), поляки - 0,3% (144,1 тис.) [329]. Цю ситуацію 

відображає чинна Конституція України, яка у преамбулі встановлює, що Верховна 

Рада України приймає Конституцію України від імені Українського народу - 

громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, 

спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі 

здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на 

самовизначення [225]. Водночас у преамбулі Конституції Республіки Польща 

йдеться тільки про польський народ як загал усіх громадян РП. Отож польський 

законодавець проголошує, що розуміє «народ» і «націю» як тотожні поняття, але 

використовує тільки поняття «народ». Слушність такого погляду підтверджує й 

аналіз рішення Конституційного Трибуналу Республіки Польща, яке встановлює, 

що ст. 4 Конституції Республіки Польща формулює принцип верховенства народу, 

змістом якого є визнання волі народу як єдиного джерела влади та способу її 

легітимізації. Це означає, що джерелом влади в Республіці Польща не може бути 

особа, соціальна група чи організація. Конституція послуговується поняттям 

народу у політичному, а не етнічному розумінні та у розумінні конституційних 

норм, в основі яких лежить формулювання Конституційної преамбули, яка 

визначає народ як спільноту громадян Республіки Польща [776, s. 661-662]. Під час 

аналізу визначення поняття нації у сучасних умовах цікавою є й думка С. 

Грабовського, який вважає, що потрібно визнати синтетичну концепцію нації, яка 
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гармонійно поєднує політичні, етнічні, економічні чинники, покладені в основу 

політичної і етнічної концепції націй [348, с. 72]. Особливої актуальності 

синтетична концепція нації набуває, коли йдеться про федеральні держави, основні 

закони багатьох з яких говорять про «багатонаціональний народ». Наприклад, 

Конституція Російської Федерації від 12 грудня 1993 р. встановлює у ст. 3, що 

носієм суверенітету та єдиним джерелом влади у Російській Федерації є її 

багатонаціональний народ [213]. Якщо стверджувати про застосування 

синтетичної концепції нації в нинішніх українських реаліях, то не варто забувати, 

що, попри значну кількість національних меншин, в Україні є титульний етнос - 

українці, а тому формування політичної нації в Україні можливе лише навколо 

української нації, що є проголошено у вищезазначеній преамбулі Основного 

Закону. У новітній українській державі, особливо після перемоги 2014 р. Революції 

гідності, коли у боротьбі за свої конституційні права згуртувалися громадяни 

України незалежно від їхньої національної чи мовної належності, доцільно 

зазначати про політичне, державно-громадянське розуміння поняття нації, а саме 

«нація - це спільнота громадян даної держави» [493, с. 36]. Як слушно вважає 

І. Кресіна, «найважливішою проблемою сучасного суспільного розвитку в Україні 

можна вважати національну консолідацію і суспільну злагоду на основі 

загальноприйнятних цінностей і цілей ...Такою цінністю є українська національна 

ідея, а відповідно цілями - національний прогрес, національна консолідація і 

єдність, подолання партикуляризму і сепаратизму, духовної і політичної 

меншовартості» [241, с. 237]. 

Важливим елементом демократії є влада, яка сприяє організації людини, 

народу, суспільства. Як зазначає С. Рабінович, «увесь процес функціонування 

органів публічної влади має підпорядковуватись своїй основній меті - слугувати 

правам і свободам людини при одночасному забезпеченні групових, колективних, 

загальносуспільних інтересів» [495, с. 9]. Відповідно до існуючого сьогодні в 

Україні підходу до інституту державної влади, який постулюється у підручниках з 

теорії держави і права, державна влада володіє двома основними монополіями: 

видання загальнообов'язкових правил поведінки у вигляді правових норм, а також 
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можливість та реальна здатність застосування державного примусу [541, с. 121]. 

Як зазначають П. Рабінович та М. Хавронюк, «влада народу здійснюється 

передусім шляхом видання законів, які є виразом загальної волі» [494, с. 203]. 

Дещо по-іншому владу визначають західноєвропейські науковці, де поширена 

концепція влади як можливості реалізації певних дій. Її визначають як якість 

адміністрування. Вперше цю концепцію сформулював німецький соціолог Макс 

Вебер, який стверджував, що влада означає найменшу можливість запровадження 

власної волі всередині існуючих відносин навіть всупереч опору, незалежно від 

того, на чому ця можливість базується [826, р. 28]. Французький соціолог А. Біроу 

визначає владу як здатність здійснення чогось, реалізації намірів, усілякої 

можливості діяльності взагалі [660, р. 210]. Таку ж думку поділяє Т. Парсонс, який 

визначає владу як здатність ухвалення рішень, що є обов'язковими для окремих 

груп та їхніх членів настільки, наскільки їхній статус відповідає обов'язкам, що 

виникають на підставі такого рішення [783, р. 31]. 

Специфічною рисою державної влади є використання методу примусу. Тільки 

суб'єкти здійснення державної влади можуть видавати нормативні акти, які мають 

загальний та обов'язковий характер. Аналогічні повноваження органів місцевого 

самоврядування як суб'єктів здійснення влади є обмеженими територією місцевої 

територіальної громади. 

Демократія дозволяє усім суспільним групам узгоджувати свої інтереси та 

потреби. До конструкції демократичної держави в сучасному розумінні належать: 

принцип поділу влади, ідея конституціоналізму, ідея захисту основних 

громадянських прав та свобод, ідея місцевого самоврядування [728, s. 152]. Такі 

принципи демократії як плюралізм, демократичне співробітництво, виборність 

влади розширює поле політичного вибору та вірогідність знаходження 

оптимального варіанту розвитку суспільства. На думку О. Скрипнюка, демократія 

має визрівати на національному ґрунті поступово і послідовно, її межі повинні 

бути обумовлені логікою розвитку посткомуністичного суспільства, його 

трансформацією [542, с. 327-328]. Ефективний розвиток суспільства досягається 

шляхом демократичного співробітництва, яке дозволяє ухвалювати важливі 
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рішення. Опозиція є ефективним джерелом критики проектів політичних рішень, а 

виборність влади дає змогу коригувати політичний курс держави. Демократія 

потрібна не тільки окремим особам, але також й цілому суспільству, бо влада 

потребує своєї легітимізації, що найкраще проявляється у рамках існуючих 

демократичних процедур. 

Змістом демократії як народовладдя є моральні, політичні, юридичні, 

економічні цінності1. Панівні в суспільстві цінності - відображення відповідних 

переконань людей. Як уже було зазначено, на підставі аналізу наукових підходів 

до проблеми демократії усі автори, незважаючи на різні погляди, основними 

принципами демократії вважають політичні права та свободи особи, рівність усіх 

перед правом, владу більшості з урахуванням прав меншості, панування прав 

людини над правами держави. Це означає, що зазначені цінності мають глобальне, 

загальне значення для усієї людської цивілізації. Моральні та політичні цінності, 

які здобули міжнародне визнання, є закріпленими у конституціях майже усіх 

сучасних держав. Еволюційний розвиток суспільства та держави передбачає 

гарантування основних, загальновизнаних принципів, без яких неможлива 

демократія як народовладдя. Без цих принципів, без демократичних цінностей 

неможливий перехід до цивілізації, яка спирається на знання та функціонує 

завдяки широкому обміну інформацією і відритому доступу до неї. Це передбачає 

визнання необхідності реалізації демократичних цінностей. 

У сучасній юридичній науці народовладдя асоціюється з ухваленням рішення 

більшістю голосів. Як зазначає Ю. Тодика, ідейними засадами народовладдя є 

народний суверенітет, тобто верховенство влади народу, яка здійснюється в 

інтересах народу [575, с. 90]. Для формулювання поняття народовладдя 

застосовують термін «демократична легітимація влади» [189; 190; 245; 287]. 

Поняття демократичної легітимації належить ще до часів англійської революції 

XVII ст. (громадянські свободи та реалізація влади народу за допомогою його 

представників), американської та французької революцій у XVIII ст. (загальна 

                                                           
1 Йдеться, наприклад, про право приватної власності. Якщо громадяни держави не мають чого втрачати, то нема 
потреби в різного роду об'єднаннях, політичних організаціях, основним завданням яких є захист інтересів своїх 
членів, або ж такі об'єднання є звичайним «окозамилюванням» тоталітарної держави. 
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виборча система та проголошення прав і свобод особи). Змістом процесу 

демократичної легітимації є перенесення на ціле суспільство механізму ухвалення 

рішень, відмежування свободи особи від волі особи, вираженої одночасно з волею 

інших осіб у суспільстві, від яких залежить групове, колегіальне рішення. 

Легітимація влади є кінцевим етапом певного процесу суспільного визнання 

відповідних дій, певного факту чи обраної на відповідну посаду особи. У цьому 

контексті цікавою є думка М. Вебера про те, що визнання влади підпорядкованими 

особами є основою для її легітимації [825, р. 237]. Підставою легітимації є 

переконання більшості щодо «правильності» політичного устрою, державних 

інститутів, що представляють народ, переконання щодо того, що існуюча 

політична система найбільше відповідає інтересам суспільства. 

Легітимація в умовах демократичної держави означає перехід влади з рук 

однієї до рук іншої політичної сили на основі конституційних правил, відповідно 

до волі більшості. Легітимація влади більшістю народу не означає, проте, що немає 

простору для реалізації цілей частини суспільства, яке не належить до більшості. 

Принцип легітимації влади більшості тісно пов'язаний з гарантуванням рівних 

можливостей так, що ця меншість може, за умови отримання підтримки виборців, 

стати більшістю на загальнодержавному чи місцевому рівнях. Підсумовуючи 

вищенаведені роздуми можна стверджувати, що легітимованою може бути визнана 

лише та державна чи місцева влада, яка є сформована на основі демократичних 

процедур, вільного волевиявлення осіб, які мають право голосу, рівності усіх 

учасників політичного процесу, які діють у межах права. Зазначимо, що ухвалення 

політичних та юридичних рішень більшістю членів суспільства ще не означає, що 

таке рішення є слушним та правильним. Результати виборів здебільшого є 

визначником якості влади, що є важливим чинником суспільного життя у 

конституційно визначеному проміжку часу. Швидке запровадження 

демократичних інститутів у державах, де до цього їх не було, або ж вони не 

функціонували належним чином, може мати деструктивні наслідки. Ефектом цього 

явища стала участь у процесі ухвалення рішень значної кількості населення, яке 

було, по суті, не готовим для своєї нової ролі, не розділяло демократичних 
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цінностей, що допровадило до перетворення деяких демократій у тоталітарні 

режими. У цьому контексті виникає питання: чи можна визнати справедливими 

вибори, в яких багатомільйонні маси населення голосують за маловідомих осіб, 

або ж узагалі за очевидних популістів. «Психоз натовпу» не тільки не забезпечує 

дотримання справедливості щодо відповідного процесу проведення виборів, а й, 

крім того, не дозволяє уникнути воєнних та політичних катастроф міжнародного 

рівня. Найбільш очевидним прикладом є отримання влади у Німеччині у цілком 

законний та демократичний спосіб Адольфом Гітлером [795, р. 119]. Як відомо, у 

період політичної кризи в Німеччині його популярність суттєво зросла, і 30 січня 

1933 р. Адольф Гітлер зайняв посаду канцлера [830]. Протягом п'яти місяців він, 

використовуючи як провокацію підпал Рейхстагу 27 лютого 1933 р., започаткував 

санкції та репресії до опозиції, в тім числі й погром Комуністичної партії 

Німеччини [690, р. 51-52] протягом передвиборчого тижня 28 лютого - 5 березня 

1933 р. [795, р. 121]. Чинна на той час Веймарська Конституція від 11 серпня 1919 

р. встановлювала демократичні свободи, рівність усіх громадян перед законом. З 

ліберального погляду вона була найдемократичнішою конституцією у Європі, але 

в умовах післявоєнної Німеччини не змогла стати бар'єром для поширення 

людиноненависницької ідеології нацизму [767]. Слабкість німецької конституції 

підтверджувала її ст. 48, що надавала канцлерові право видавати укази. Зокрема, 

можна згадати указ «Про захист німецького народу» від 4 лютого 1933 р. чи указ 

«Про захист німецького народу і держави» від 28 лютого 1933 р. [800, р. 216]. Це 

призвело до цілковитого знищення німецької демократії та дозволило Гітлерові 

використовувати усі засоби для досягнення його мети. Проведені у вересні 1930 р. 

в умовах економічної кризи та політичної нестабільності вибори принесли успіх 

ультраправим партіям. Кількість відданих за нацистів голосів порівняно з 

попередніми виборами зросла з 2,6% до 18,3%, а в Рейхстазі вони отримали 107 

місць (у попередніх виборах - 16), створюючи другу за чисельністю фракцію. У 

процесі виборів до Рейхстагу в липні 1932 р. нацисти отримали 230 місць (37,4%), 

ставши найбільшою політичною партією Німеччини. У виборах 5 березня 1933 р. 

понад 44% виборців віддало свої голоси націонал-соціалістам, які разом з своїми 
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союзниками отримали більшість місць у Рейхстазі, а вже менш ніж за три тижні 

після виборів Рейхстаг прийняв закон «Про надзвичайні повноваження» [716]. 

Отже, зазнавши поразки у Першій світовій війні Німеччина йшла по шляху 

розвитку парламентаризму. Прогресивна пропорційна виборча система поділу 

мандатів дала змогу порівняно точно визначати суспільну підтримку виборцями 

значної кількості великих та малих партій. Підтримка фашистської партії від 

1928 р. до 1933 р. зросла з 2,4% до 44,5%, а в березневих виборах 1933 р. вона 

отримала більшість мандатів у Рейхстазі, більше ніж соціалісти, комуністи, та інші 

партії разом [814, р. 243]. Зазначимо, що у своїй пропаганді нацисти ефективно 

використовували гасла народовладдя. Уже в «Відозві уряду Рейху до німецького 

народу» від 1 лютого 1933 р. йдеться «про відновлення єдності духу і волі 

німецького народу» та досягнення того, щоб «наш народ став вільним» [691, р. 14]. 

Поборюючи демократичний лад та пропагуючи розгром політичних супротивників 

як акції, спрямовані на досягнення добра німецького народу, нацистська 

пропаганда у такий спосіб забезпечувала стабільність нового режиму. З метою цієї 

«стабілізації» указом «Про захист народу і держави» від 28 лютого 1933 р. 

обмежено свободу слова, а так званий закон «Про редакторів» від 4 жовтня 1933 р., 

по суті, перетворив усі німецькі газети у засіб нацистського панування. Було 

створено ідеологічний клімат, який дозволяв без перешкод, не побоюючись 

ідеологічної конкуренції, формувати громадську думку2. Використовувані у 

виступах Гітлера та Геббельса гасла знаходили відгук у широких колах німецьких 

виборців [663, р. 63]. Адольф Гітлер у цілком законний спосіб зайняв посаду 

канцлера, а вже у липні 1933 р. в Німеччині запроваджено однопартійну виборчу 

систему. Отже, пропорційна виборча система у Німеччині, що спиралася на 

безпосереднє голосування великої кількості населення3, по суті сприяла 

отриманню влади політичними демагогами, які використовували власний народ. 

                                                           
2 Подібні методи боротьби з реальною та можливою опозицією застосовували в Радянському Союзі, де було 
запроваджено політичну цензуру та практику масового позбавлення волі противників режиму. 
3 На час приходу до влади у Німеччині нацистів загальна чисельність мешканців держави становила 45 млн. осіб. 



53 

 

Сучасним прикладом вдалого маніпулювання голосами виборців, в основі 

якого лежать методи демагогії та залякування, є правління Президента Білорусі 

Олександра Лукашенка, який, незважаючи на закиди щодо авторитаризму, у 

легальний спосіб, що має юридичну оболонку «референдуму», займає цю посаду з 

1994 р. до сьогодні [591, с. 259-277]. У 1996 р. Президент Лукашенко розпустив 

Верховну Раду Білорусі XIII скликання, замінивши її цілковито «слухняним» 

двопалатним парламентом. Дещо пізніше у цьому ж році шляхом проведення 

референдуму внесено зміни до Конституції Республіки Білорусь 1994 р. та 

продовжено на два роки президентську каденцію Олександра Лукашенка до 2001 

р. Така ситуація призвела до значного «охолодження» відносин між Білоруссю та 

Заходом. Європейський Парламент схвалив 7 жовтня 1999 р. спеціальну 

резолюцію про ситуацію у Білорусі, стверджуючи, що відповідно до Конституції 

Білорусі 1994 р. мандат Президента Лукашенка закінчився 20 липня 1999 р., а 

результатом незаконного референдуму 1996 р. став розгін президентом 

Лукашенком демократичних інститутів. Європейський Парламент апелював до 

білоруської влади з приводу дотримання міжнародних стандартів у галузі захисту 

прав людини, свободи засобів масової комунікації та політичних прав, дотримання 

необхідних для покращення відносин між Європейським Союзом та Білоруссю 

договорів шляхом запровадження економічних та демократичних реформ [503]. 

Незважаючи на це білоруська влада не зробила із зазначеної резолюції жодних 

висновків і вже 1997 р. Європейський Союз припинив переговори про 

продовження підписаного у 1995 р. Договору про партнерство та співробітництво 

між Республікою Білорусь та Європейським Союзом, а також значно зменшив 

свою програму допомоги для Білорусі, за винятком допомоги, пов'язаної з 

розвитком демократії. Тоді Президент Лукашенко почав робити інтенсивні кроки 

на шляху інтеграції з Росією. Між Російською Федерацією та Республікою 

Білорусь було укладено три міжнародні договори: Договір про створення Союзу 

Білорусі та Росії від 2 квітня 1996 р.; Договір про Союз Білорусі і Росії від 2 квітня 

1997 р.; Договір про утворення союзної держави від 8 грудня 1999 р. Це викликало 

гостру реакцію Заходу, в тім числі й Сполучених Штатів Америки [820]. Інтеграція 
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у напрямі створення єдиної білорусько-російської держави так само була 

пов'язаною з різного роду труднощами. Зокрема, Президент Російської Федерації 

В. Путін свого часу висловив побажання щодо приєднання Білорусі до Росії як 

одного із суб'єктів Російської Федерації, що не отримало підтримки громадськості 

та Президента Білорусі. Сьогодні наслідком підписання союзного договору 1996 р. 

є лише поглиблена співпраця у галузі безпеки та оборони обох держав [761, р. 30-

31]. У 2001 р. президентські вибори в Білорусі відбулися 9 вересня, тобто під час 

атаки талібів на Сполучені Штати Америки, а тому не отримали належної уваги зі 

сторони Заходу. Олександр Лукашенко виграв вибори уже в першому турі, 

отримавши 75,6% голосів виборців та перемігши двох опозиційних кандидатів - 

профспілкового діяча Уладзіміра Ганчарика, котрий у процесі виборів отримав 

15,65% голосів та голову Ліберально-демократичної партії Сяргея Гайдукевича 

(отримав 2,48% голосів) [80]. Незалежні осередки дослідження громадської думки 

у Білорусії підтвердили: якщо б вибори відбувалися без фальсифікацій, Лукашенко 

отримав би максимум 52-55% голосів у першому турі голосування та не 

виключено було б проведення другого туру [160]. Вибори розпочалися 4 вересня 

2001 р., коли громадянам Білорусі дозволили дострокове голосування. Власне з 

цього приводу міжнародні оглядачі мали обґрунтовані підозри та запитання до 

білоруської влади, оскільки правом на дострокове голосування скористалося 15% 

громадян держави. Високою була і явка виборців - майже 84% осіб, які володіють 

правом голосу [160]. Зазначимо, що 17 жовтня 2004 р. відбулися парламентські 

вибори у Білорусі, на яких, за висновком Міжнародної місії ОБСЄ, був кинутий 

серйозний виклик загальним принципам та гарантованим Конституцією правам на 

самовираження та свободу об’єднань і зібрань. Вибори проводилися з активним 

виключенням опозиційних кандидатів, відмови в реєстрації та випадки відміни 

реєстрації зменшили вибір виборців задовго до дня виборів [298]. Крім того, 

одночасно з парламентськими виборами відбувся конституційний референдум, у 

якому більшість осіб, які мають право голосу, позитивно відповіли на питання, чи 

може та ж сама особа тричі поспіль бути кандидатом на посаду президента 

держави. Одразу ж після проведення референдуму Президент Лукашенко 



55 

 

повідомив, що він буде кандидувати на посаду президента держави на виборах 

2006 р., і в нього немає сумніву в тому, що білоруси підтримають його 

кандидатуру. У разі переобрання він має намір продовжувати лінію з попередніх 

десяти років свого правління [22]. Четверті президентські вибори, які відбулися у 

Республіці Білорусь 19 грудня 2010 р., завершилися в один тур, а Олександр 

Лукашенко переміг з результатом 79,65% [321]. Результати останніх 

президентських виборів у Білорусі, які відбулися 16 жовтня 2015 р., та 

прогнозовано завершилися в один тур, свідчать про те, що, незважаючи на різного 

роду виборчі фальсифікації, підтримка населенням чинного глави цієї держави 

надалі залишається значною. Зокрема, за офіційними даними Центральної 

виборчої комісії Республіки Білорусь, у президентських виборах 2015 р. Олександр 

Лукашенко переміг з результатом 83,5% голосів виборців, у той час як за його 

конкурентів Тетяну Короткевич та Сяргея Гайдукевича свої голоси віддало, 

відповідно, 4,4% та 3,3% виборців [603]. 

Президент Лукашенко, по суті, контролює в Білорусі усю повноту суспільно-

політичного життя, а функціонування структур громадянського суспільства 

(наприклад, політичних партій чи неурядових організацій) сприймає як загрозу для 

влади. Як слушно стверджує Г. Шипунов, у Білорусі існує нічим не обмежена 

суперпрезидентська форма правління, яка є основою для утвердження в країні 

режиму одноосібної влади Президента О. Лукашенка. Попри те, що з формального 

погляду Білорусь є президентсько-парламентською республікою, аналіз 

співвідношення впливу гілок влади засвідчує саме суперпрезидентський тип 

республіки [624, с. 280]. Сьогодні Президент Білорусі Олександр Лукашенко, 

вдало використавши міжнародну ситуацію навколо російсько-української війни, 

знову повертається до європейського вектору розвитку держави. Протягом 

останніх двох років спостерігається його відхід від васального підпорядкування 

російським інтересам. Зокрема, Президент Білорусі не дав своєї згоди на створення 

Росією у м. Бобруйську військово-повітряної бази цієї держави, яка мала б 

знаходитися за 150 кілометрів від українського кордону. Проукраїнською була й 

позиція Білорусі щодо анексії Російською Федерацією Криму, коли Олександр 
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Лукашенко заявив, що визнання цілісності України – принципова позиція Білорусі. 

Усе це в сукупності допровадило до ситуації, за якої Європейський Союз 

остаточно скасував санкції, введені проти Президента Білорусі та низки офіційних 

осіб цієї держави [23]. 

Незважаючи на певні негативні аспекти демократії, колегіальність ухвалення 

рішень групою осіб є кращою, ніж одноособова влада, оскільки одній людині 

легше вчинити помилки. Як зазначає Ж. Шабо, демократія, не маючи монополії на 

колегіальне управління суспільними справами (аристократія та деякі види монархії 

так само практикують колегіальність), запроваджує його у найбільш 

розповсюджених та систематичних формах [618, с. 137]. Політичний устрій 

демократичної держави сприяє дотриманню прав більшості суспільства. У 

демократії воля більшості проявляється у результаті взаємодії різних груп з 

використанням системи представництва. Сьогодні, через чверть століття після 

започаткування демократичних реформ в Україні, можна стверджувати, що 

сприйняття демократії як можливості ухвалення рішень більшістю голосів та 

гарантування дотримання культурних, етнічних, релігійних та інших прав меншин 

на захист власних інтересів у політичному житті, стає щораз більш видимим в 

українському суспільстві. Серед українських громадян зростає ступінь розуміння 

того, що в разі нехтування правами меншості з'являється загроза існування тиранії 

більшості, наслідком якої є виникнення дуже небезпечних суспільних проблем. 

Зрештою хвиля суспільних протестів, яка простежувалася наприкінці 2013 р. - на 

початку 2014 р. у Києві та низці регіонів, стала наслідком своєрідної 

«однополярності» діяльності влади, нехтування інтересами громадян та цілих 

регіонів. Історія розвитку світової спільноти теж свідчить про те, що 

неконтрольована воля більшості спричиняла розвиток деспотизму [558, с. 23-27]. 

Тому воля більшості є найефективнішою за умови захисту прав меншості, а 

демократія в цьому випадку є стабільнішою. 

Демократія не є за означенням ефективним устроєм. Її здатність до 

генерування рішень може бути меншою, ніж у тоталітарному режимі. Вона значно 

сповільнює час ухвалення рішень з приводу різного роду консультацій та 
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голосувань колегіальних органів. Незважаючи на наявні проблеми у розвитку 

демократії, у світі протягом останніх ста років простежуються чіткі тенденції 

збільшення кількості демократичних держав. Наприклад, у 1900-1909 роках у світі 

було тільки вісім демократичних держав (що становило 17% усіх держав), у 1940-

1949 роках їх було уже 25 (тобто 33% від усіх існуючих держав світу). У 1997 р. 

близько 90 держав (тобто понад 45% від загальної кількості усіх існуючих держав) 

можна було схарактеризувати як демократичні [683]. У 1997 р. 57,3% населення 

світу проживало у демократичних державах: 22,6% населення усіх держав світу 

було громадянами так званих старих демократичних держав та 34,7% - 

громадянами «нових демократій», у тім числі 5,6% проживало у 

високодемократичних державах, 1,1% - в демократичних державах, 28% - у 

найменш демократичних державах та 0,04% - у мікродержавах з демократичним 

устроєм (йдеться про держави з кількістю населення менше, ніж півмільйона. Для 

порівняння зазначимо, що населення Китайської Народної Республіки становить 

21,2% населення світу. Решта 21,4% населення світу - населення інших 

недемократичних країн [692]. 

Сьогодні важливими є процеси на політичному рівні, які не тільки змінюють 

існуючі тоталітарні системи, а й сприяють певному рівню їхньої демократизації. 

Наприклад, Китай проголосив розвиток так званого китайського капіталізму, не 

заперечуючи при цьому провідної ролі Комуністичної партії Китаю. Започаткована 

у цій країні у 1978 р. політика так званих чотирьох модернізацій розпочала процес 

еволюційних змін китайської соціалістичної економіки. Наслідком таких реформ 

стала зміна соціальної структури китайського суспільства, його цінностей, а саме - 

на зміну революційному аскетизму прийшли матеріалізм та ідеологія фінансового 

успіху. Разом зі зміною суспільних відносин та запровадженням відносин вільного 

ринку у Китаї з'явився клас підприємців та капіталістів. Першими з них стали 

партійні функціонери та їхні родини. Незважаючи на те, що новітні китайські 

економічні реформи створювали для них ситуацію психологічного дискомфорту, з 

часом виявилося, що такі зміни поставили колишніх партійних діячів у вигідне 

становище, оскільки дозволили їм мати такі вигоди, яких вони не могли мати за 
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попередніх умов. Тому ці діячі почали підтримувати реформи вільного ринку, які 

стали називати китайською моделлю соціалізму. Через десять років після початку 

реформ, а саме у 1988 р., Конституція КНР була доповнена нормою про захист 

приватної власності, а також про право громадян мати приватну власність, 

розпоряджатися нею та отримувати прибутки. У 1995 р. капіталісти - члени 

Комуністичної партії Китаю, становили 13% від загальної кількості усіх членів 

партії. Отже, запроваджуючи низку економічних реформ, китайській владі вдалося 

попередити можливість появи суспільних катаклізмів у державі, а також залишити 

без змін систему комуністичної влади [260, с. 117-124]. 

Чим довше не використовують демократичні процеси у перехідному періоді, 

тим більшою є загроза для демократії. Слушність цього висновку засвідчують події 

в республіках колишнього Радянського Союзу, де напівдемократичні чи своєрідні 

квазімонархічні політичні режими чинять опір навіть мінімальній демократизації 

суспільства. За винятком Білорусі, це держави азіатської частини колишнього 

СРСР. Наприклад, під час «помаранчевої революції» в Україні у 2004 р. тодішній 

Президент Киргизстану Аскар Акаєв стверджував, що такі події є неможливими у 

його державі [8]. Однак декілька місяців пізніше виявилося, що внаслідок 

заворушень, спровокованих фальсифікаціями у процесі парламентських виборів у 

Киргизстані, Президент Акаєв утік за кордон (до Казахстану) і вже звідти оголосив 

маніфестантів заколотниками, що прагнуть здійснити державний переворот. 

Заворушення у Киргизстані спричинили не тільки відставку президента держави, а 

й смерть декількох осіб та пограбування магазинів. Унаслідок заворушень у 

Бішкеку було не тільки змінено владу, а й почалася хвиля пограбувань, унаслідок 

яких загинуло п'ятнадцять мирних громадян. Тільки після розпорядження нової 

влади про негайне застосування міліцією до мародерів зброї хвиля розбоїв 

зменшилася. Що стосується «помаранчевої революції» в Україні, то внаслідок 

цього відбувся перехід на інший щабель - трансформація України з найменш 

демократичної в основному демократичну державу, підтвердженням чого стала 

відмова влади від практики так званих темників, тобто інструктування редакторів 

основних державних та приватних засобів масової інформації щодо висвітлення 
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подій суспільно-політичного життя, кроки української влади на шляху інтеграції у 

світовий суспільно-політичний простір та ін. 

Не у всіх державах зміна влади відбувається у простий та демократичний 

спосіб. Наприклад, уже після зазначених трагічних подій у Киргизстані узбецька 

армія силою розігнала мирні маніфестації опозиції. Унаслідок військової операції, 

за оцінками незалежних експертів, загинуло понад тисячу громадян цієї країни, а 

представникам міжнародних організацій було відмовлено у отриманні інформації 

щодо ситуації в Узбекистані з неурядових джерел. За версією узбецької влади, 

маніфестанти були ісламськими заколотниками, які хотіли перетворити 

Узбекистан у державу з пануючою ідеологією ісламського фундаменталізму. 

Реакція представників Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації 

спричинила до зміни усієї зовнішньої політики Узбекистану. Міністр закордонних 

справ Росії Сергій Іванов стверджував, що до кровопролиття в узбецькому 

Андижані могли прикласти руку чеченські сепаратисти [47] та задекларував 

підтримку узбецькій владі з боку Росії. Натомість Сполучені Штати Америки 

звернулися до узбецької влади з проханням про проведення незалежного 

розслідування у справі масових вбивств у Андижані. Наслідком цього стало значне 

погіршення узбецько-американських відносин. Узбецька преса звинуватила США 

в намірах імперіалістичного захоплення світу, передовсім його енергетичних 

ресурсів, а також у тому, що американці, які беруть на себе роль учителів свободи 

та демократії, є тими американцями, які винищили індіанців, а негрів зробили 

рабами на своїх плантаціях бавовни. Узбецька влада заявила Сполученим Штатам 

ноту протесту, якою надала їм піврічний термін для звільнення військової бази у 

Хананабаді під Карші, що використовувалася цією країною на підставі підписаного 

в 2001 р. договору про оренду військових баз в Узбекистані та Киргизстані та була 

однією із найважливіших логістичних баз США, звідки стартували літаки, що 

здійснювали бомбові атаки на Афганістан, який перебував під владою талібів 

[822]. 

Прикладом передвиборної боротьби на пострадянському просторі, де влада 

ефективно використовує адміністративний ресурс та різного роду фальсифікації, є 
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парламентські вибори в Азербайджані та президентські вибори в Казахстані та 

Білорусі. Відповідно до висновку місії спостерігачів ОБСЄ, парламентські вибори 

2005 р. в Азербайджані не відповідали більшості міжнародних стандартів. 

Водночас місія спостерігачів Співдружності Незалежних Держав зазначала, що 

парламентські вибори в Азербайджані відповідають чинному законодавству та 

повинні стати чинником суспільно-політичної стабілізації та зміцнення демократії 

в цій державі [347]. Такий ж полярний погляд мали місії спостерігачів 

Співдружності Незалежних Держав та Організації з Безпеки та Співробітництва в 

Європі також у випадку президентських виборів в Казахстані у грудні 2005 р. [57]. 

Висновки місії спостерігачів Співдружності Незалежних Держав у всіх виборах на 

пострадянському просторі завжди суперечили висновкам місії ОБСЄ (наприклад 

щодо президентських виборів в Україні 2004 р. та парламентських виборів у 

Киргизії 2005 р.). Зокрема, перші два тури виборів Президента України у 2004 р. 

представники місії Співдружності Незалежних Держав визнали такими, що 

відповідають демократичним стандартам, а представники місії ОБСЄ натомість 

переконували, що вони відбувалися з масовими порушеннями виборчих прав 

громадян. Так само у Киргизстані представники СНД визнали, що парламентські 

вибори відповідають демократичним стандартам, а представники ОБСЄ - навпаки. 

Однак, незважаючи на те, що у деяких колишніх республіках Радянського Союзу 

невдалими були спроби демократичної зміни політичного режиму, видається за 

можливе погодитися з влучним твердженням відомого німецького політолога 

Міхаеля Людвіга, який ще у 2005 р. зазначив про те, що над Співдружністю 

Незалежних Держав кружляє привид, що називається демократією. Пробуджує він 

страх у тих, хто тримає в своїх руках владу у Білорусі, Молдові чи Середній Азії. 

Страх перед тим, що громадяни їхніх країн спробують за прикладом Грузії та 

України взяти владу у власні руки [709]. Отже, події наприкінці 2013 р. 

підтверджують ці припущення щодо Грузії та Молдови, з якими 28 листопада 

2013 р. на саміті Східного партнерства у Вільнюсі Європейським Союзом було 

підписано угоди про асоціацію. Щодо України можна стверджувати, що процес її 

євроінтеграції проходить достатньо складно. Він був раптово зупиненим колишнім 
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Президентом України Віктором Януковичем і лише після масових та кривавих 

протестів, наслідком яких стала втеча останнього з країни, Угода про асоціацію 

України з Європейським Союзом була підписаною. При цьому її поділили на дві 

частини - політичну та економічну. Політичну частину Угоди підписав 21 березня 

2014 р. прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, натомість 27 червня 2014 р. на 

саміті ЄС у Бельгії новообраний Президент України Петро Порошенко підписав 

економічну та секторальну частини угоди про асоціацію між ЄС та Україною. 

Із зазначеного можна дійти висновку, що демократизація України є 

відображенням світових тенденцій. Водночас, як зазначає В. Барабаш, 

«незважаючи на всю гучність положень ст. 5 Конституції України, реальні 

механізми реалізації демократії виявилися далекими від ідеалу» [15, с. 140]. До 

специфічних рис розбудови демократії в Україні належать: значне запізнення 

запровадження або й подекуди відсутність економічних реформ в Україні; поділ 

українського суспільства за ідеологічною, етнічною, мовною та релігійною 

ознаками, а також поділ за інтеграційним напрямком розвитку держави (асоціація 

та подальша перспектива інтеграції до Європейського Союзу чи входження до 

Митного Союзу); необхідність вирішення двох зазначених проблем для 

подальшого розвитку держави спричиняє додатковий драматизм суспільно-

політичної ситуації у державі, наслідком чого стали «майдани» 2004 р. та 2013-

2014 років; зростаюча аполітичність молоді, яка не вірить у можливість суспільно-

політичних змін в Україні та виїжджає на постійне місце проживання за кордон; 

постійні непорозуміння та чвари у середовищі так званої політичної еліти держави, 

причому навіть у середовищі політичних союзників; відсутність ефективних форм 

контролю за діяльністю влади та подекуди пасивна роль народу у якості 

спостерігача, а не активного учасника суспільно-політичних змін у державі. Без 

сумніву, що підґрунтям зазначених проблем українського сьогодення є значний 

період бездержавності та, по суті, тотального знищення національної еліти, яке 

відбувалося протягом понад трьохсот років існування України у рамках російської, 

а пізніше й радянської імперій. 
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Перехід до демократії є складним процесом. Влада повинна дотримуватися 

права, боротися з корупцією. Проте це не означає, що сильною може бути лише 

авторитарна влада, яка жертвує демократичними принципами своєї діяльності. Як 

засвідчує історія, диктатори займають свої посади добровільно, але йдуть з них 

тільки внаслідок суспільних катаклізмів, або ж помирають на цій посаді. Як 

зазначено в «The Economist», авторитарні режими забезпечують ефективний 

розвиток лише тих країн, у яких важливу роль відіграють також інші чинники 

(наприклад властива цим народам культура праці). Високий рівень корупції - 

проблема не тільки молодих демократій, а й здебільшого характерний для 

диктаторських режимів [687, р. 15-17]. Якщо б диктатура приводила до 

економічного розквіту, то Африка давно б стала квітучим континентом [687, р. 15-

17]. 

У час занепаду недемократичних чи напівдемократичних режимів на території 

колишнього Радянського Союзу простежуються суттєві зміни у відносинах між 

Європейським Союзом та Російською Федерацією. У 90-х роках XX ст. Збіґнєв 

Бжезінський зазначав, що для того, щоб Росії скинути «імперську» оболонку, буде 

потрібно 10-20 років. А головна умова для цього - не допустити неоімперіалізму - 

реінтеграції пострадянських республік [24, с. 58-67]. Росія не змогла позбутися 

свого імперського минулого й сьогодні йде по шляху відбудови російської 

ліберальної імперії, проект якої ще 2003 р. запропонував Анатолій Чубайс, який 

вважає це єдиною можливістю реалізації демократичних реформ на території 

Співдружності Незалежних Держав. Чубайс пропонував включити до цієї імперії 

Україну, Білорусь, Казахстан, Молдавію, меншою мірою кавказькі та 

середньоазіатські республіки. Він вважає, що провідна роль Росії у цій імперії 

повинна забезпечуватися не тільки її військовою потугою, але передовсім так 

званою м'якою силою - енергетикою, російським бізнесом, російським культурним 

впливом та розповсюдженням російської мови [238]. Сьогоднішні події 

засвідчують, що цей проект інтенсивно запроваджується у життя. Майже усі 

держави СНД тією чи іншою мірою перебувають під російським впливом. Саме 

залежність економіки України від російських впливів, передовсім у так званому 
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«газовому» питанні, стала перепоною на її євроінтеграційному шляху. 

Простежується успішна реалізація неоімперського проекту й на прикладі 

функціонування Митного Союзу на чолі з Росією. Хоча й тут на шляху 

«щільнішої» інтеграції пострадянських держав час від часу виникають певні 

проблеми. Зокрема, на засіданні Вищої євразійської економічної ради на рівні глав 

держав у Москві стали очевидними суперечності між лідерами держав, які 

належать до Євразійського та Митного союзів. Президент Білорусі Олександр 

Лукашенко зазначав, що треба чіткіше визначити юридичну силу та ієрархію актів 

Митного Союзу так, щоб рішення вищої та міжурядової ради були не просто 

політичними документами, а обов'язковими для всіх сторін нормативними актами. 

Водночас Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв категорично виступив 

проти обмеження суверенітету держав - членів союзу, рішуче висловившись проти 

намагання Росії та Білорусі створити в системі управління ЄврАзЕс і Митним 

союзом якісь політичні надбудови та заявив, що вважає недоцільними пропозиції 

щодо наділення Вищої ради на рівні глав держав та урядів наднаціональними 

повноваженнями, обов'язковими для всіх держав [276]. У цьому контексті 

абсолютно слушною є думка відомого російського конституціоналіста 

Ю. Пуздрача, який вважає, що Росія, на жаль, до сьогодні не може закінчити 

імперський період своєї історії, незважаючи на те, що формально імперія не існує 

вже багато років [489, с. 12]. Науковець А. Лінч вважає, що навіть у разі 

найсприятливішого розвитку подій Росія ще декілька десятиліть залишиться 

великою державою, але не величною, а російська економіка буде анклавною і 

небезпечно залежною від світових цін на нафту [759, р. 243]. У Російській історії 

не було постійного й тривалого досвіду рівноправності відносин між державою та 

суспільством, держава завжди панувала над суспільством та окремими індивідами. 

Російське суспільство призвичаїлося трактувати захоплені колись Росією території 

як невід'ємну частину російської імперії. Адже у радянський період було змінено 

лише зовнішню, ідеологічну канву, у той час, як імперська суть залишилася без 

змін. Як зазначив Б. Зажигаєв, політичні процеси на пострадянському просторі, 
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зокрема в Україні і Росії, є прямим наслідком надлому і подальшого процесу 

розпаду радянської імперії [151, с. 32]. 

Отже, головним завданням перехідного періоду в пострадянських країнах є 

становлення сучасної представницької демократії. Суть представницької 

демократії полягає в тому, що вона, як основна форма народовладдя, забезпечує 

неперервну реалізацію державної влади, постійне ухвалення рішень на 

відповідному професійному рівні, без чого неможливе існування сучасної держави 

та суспільства. Як зазначає П. Ворона, «представницька система врядування - 

ідеальний тип найдосконалішого політичного устрою, але з українських реалій 

випливає, що ступінь адаптації певної людської спільноти до представницького 

врядування залежить від рівня розвитку цієї спільноти. Якщо цей рівень не 

прогресує, то така форма врядування загалом буде занепадати. Ця теза є слушною, 

оскільки адаптація посттоталітарного суспільства до представницької системи 

залежить великою мірою від місця, яке посідає громадянин у системі влади і від 

його позиції щодо неї, а радше від того, чи має (та якою мірою) він можливість її 

контролювати» [77, с. 338]. Отже, представницька демократія може бути недієвою, 

малоефективною, оскільки, як зауважував Джон Міл, немає бажання народу 

запровадити її; нема бажання та спроможності робити те, що потрібне для її 

збереження, виконувати ті обов'язки та функції, які вона накладає [308]. 

Важливу роль у кожній державі виконує парламент як вищий 

представницький і законодавчий орган демократичної держави [196, с. 213]. 

Реалізація всіх функцій виборного органу народного представництва спрямована 

на вирішення загальних державних і громадських завдань [35, с. 388]. Оскільки 

парламент обирається всіма громадянами відповідної держави, то він представляє 

весь народ, ухвалюючи від його імені відповідні нормативні акти. Як зазначає І. 

Словська, «парламент - це загальнодержавний представницький постійно діючий 

(професійний) колегіальний орган державної влади, прерогативою якого є 

остаточне визначення змісту, суті і форми майбутнього закону (законотворення)» 

[546, с. 16]. Нині в Україні та за кордоном широко дебатується питання ефективної 

діяльності інституту парламенту як органу представницької демократії. Одним з 
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аргументів його неефективної діяльності в Україні є «надмірна» кількість 

народних депутатів України. Тому, спираючись на світовий досвід, проаналізуємо 

цю проблему. В абсолютній більшості держав кількість парламентарів є 

визначеною в їхніх конституціях. Є держави, наприклад Японія, де кількість 

парламентарів встановлено не у Конституції, а в спеціальному законі. Парламент 

Японії є двопалатним і складається з Палати представників та Палати радників. 

Кожна з них є представницьким органом та складається з обраних осіб, що 

представляють увесь народ. Палата представників налічує 500 осіб, а Палата 

радників - 252 особи. Палата представників має більше право у процесі реалізації 

парламентом законодавчої діяльності. Обидві палати обираються на засадах 

загального та прямого виборчого права шляхом таємного голосування на основі 

змішаної виборчої системи [815]. У тих державах, де, як і в Україні, є 

однопалатний парламент, кількість депутатів зазвичай залежить від кількості 

населення та коливається у межах від 200 до 500 осіб, хоча існують винятки з 

цього «правила». Наприклад, відповідно до Конституції 1921 р., Князівство 

Ліхтенштейн є конституційною монархією на чолі з князем та парламентом - 

Ландтагом, що складається з 25 депутатів, які обираються прямим таємним 

голосуванням за системою пропорційного представництва у двох багатомандатних 

виборчих округах (п'ятнадцять депутатів від Оберланда і десять депутатів від 

Унтерланда) [34, с. 213-214]. Є, звичайно ж, і кількісно більші або ж значно більші 

парламенти. Наприклад, парламент Латвії складається зі 100 членів, а парламент 

Китаю має біля 3 тис. осіб. Тому можна стверджувати, що встановлена у 

Конституції України кількість народних депутатів України (чотириста п'ятдесят 

осіб) відповідає сучасній світовій практиці визначення кількості депутатів 

однопалатного парламенту. При цьому на одного народного депутата припадає 

біля 100 тис. громадян України. 

У двопалатних парламентах кількість депутатів нижньої палати більша, ніж у 

верхній. Наприклад, до нижньої палати конгресу Сполучених Штатів Америки, 

якою є Палата представників, входить 435 осіб, а до верхньої палати - Сенату 

Сполучених Штатів - 100 осіб. Кожний американський штат обирає двох сенаторів 
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[215, с. 276]. Кількість членів нижньої палати французького парламенту 

(Національних Зборів) не може перевищувати 577 депутатів, які обираються 

шляхом прямих виборів. Членів верхньої палати парламенту (Сенату), кількість 

яких не може перевищити 348 сенаторів, обирають шляхом непрямих виборів 

[708]. У Республіці Польща, відповідно до ст. 96 Конституції РП, до Сейму 

обирають 460 послів, а до Сенату, відповідно до ст. 97 Конституції - 100 сенаторів 

[743]. Проте щодо кожного принципу існують й певні винятки. Наприклад, у 

Британському парламенті кількість членів, які працюють у Палаті лордів, 

незважаючи на їхнє суттєве зменшення після реформи 1999 р., надалі є більшою 

від кількості членів Палати громад. Станом на кінець 2007 р. їх є, відповідно 738 у 

Палаті лордів та 646 у Палаті громад [656, р. 115-125]. Реформа 1999 р. змінила 

принципи формування кількісного складу Палати лордів, обмежуючи паритет так 

званих спадкових лордів, які походять із родин, які поколіннями були членами 

верхньої палати британського парламенту, подекуди не мали відповідної освіти та 

знань, що відповідали б так високому соціальному статусу. 

Перевагу представницької демократії її прихильники вбачають у гарантіях 

політичної стабільності та порядку; раціональній організації політичної системи; 

високому у порівнянні з безпосередньою демократією рівні компетенції та 

відповідальності осіб, які приймають рішення [13, с. 315-348], верховенстві права, 

поділі влади. Зокрема, йдеться про те, що парламент як єдиний 

загальнонаціональний виборний колективний орган виявляє свою визначальну 

властивість - представництво. Для нього це спосіб свого формування як органу 

державної влади, спосіб діяльності й імператив функціонування [90, с. 358]. Проте 

представницька демократія має й свої негативні риси. Йдеться передовсім про 

відсутність раціоналізму в сучасному парламентаризмі, який часто виявляється 

неефективним інститутом, місцем прояву різноманітних інтриг та надмірних 

амбіцій деяких політиків. Ухвалення рішень у цьому випадку відбувається не у 

формі парламентських дебатів, а у парламентських фракціях, комісіях, у кулуарах 

політичних партій. Сучасний парламентаризм характеризується такими рисами, як 

постійний лобізм представників бізнесу, підтримка кандидатів у депутати, які 
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пильнуватимуть інтереси своїх «працедавців», корупційні проблеми. Як стверджує 

Гюнтер Ґрасс, вплив лобістів на політичні партії та парламенти досягнув таких 

розмірів, що законодавці стали об'єктом глузувань, парламент - філією біржі, а 

демократія підпорядковується світовому і космополітичному капіталу [721]. 

Зазначені негативні явища стали підґрунтям для створення так званої теорії еліти, 

за якою у суспільстві існує меншість, яка здійснює владу та володіє монополією на 

прийняття рішень. Уперше трактувати еліту як правлячу групу, що керує 

суспільством, почав ще середньовічний мислитель Н. Макіавеллі. За теорією 

Н. Макіавеллі, на чолі еліти стоїть державець, який увесь час повинен втримувати 

владу, завдяки своїй мудрості, досвіду, розсудливості, вмінню робити відповідні 

висновки: «адже той, хто хотів би завжди сповідувати віру в добро, неминуче 

загине серед такої маси людей, чужих добру. Тому Державцеві, щоб утриматися, 

необхідно навчитися вміння бути недоброчесним і користуватися чи не 

користуватися цим, виходячи з потреби» [281, с. 457]. Подібну, дещо 

модернізовану думку, має низка сучасних науковців. Зокрема, А. Мішин вважає, 

що меншість володіє владою з приводу свого панівного становища в економічній 

сфері. Вибори ж є лише юридичним інструментом встановлення та консолідації 

влади еліти. Демократичні процедури було пристосовано до потреб еліт та їхніх 

лідерів. Проте, крім демократичних процедур, не має іншої можливості народного 

контролю за правлячою елітою [304, с. 118]. Також є й інші погляди щодо 

існування так званих еліт [288]. Хоча демократія означає народовладдя, 

відповідальність за неї несе еліта. Це іронія демократії: еліти повинні розумно 

управляти для того, щоб існувало народовладдя [697, р. 14]. Наслідком 

досліджуваного явища є пасивне відношення суспільства до участі у державному 

та суспільному житті, недостатня легітимація представницьких органів державної 

влади та місцевого самоврядування, спричинене дистанціюванням громадян від 

неї. 

У сучасній демократичній державі народ безпосередньо не здійснює владу, 

вона здійснюється «від імені народу» та формально «для народу» і «в його 

інтересах». Держава виконує подвійну роль. З одного боку вона є чинником, який 
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створює державний «організм». З іншого - це сукупність людей, яка проживає в 

межах держави, є предметом її діяльності і становить об'єкт діяльності [801, s. 47]. 

Зазначені негативні риси представницької демократії підтверджують 

необхідність забезпечення та підтримки у демократичному суспільстві 

безпосередньої участі громадян в управлінні загальнодержавними та місцевими 

справами, адже Конституція України у ст. 69 встановлює, що «народне 

волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми 

безпосередньої демократії» [225]. У сучасних умовах можна стверджувати про 

взаємне проникнення цих двох форм демократії. Їхній синтез полягає у тому, що: 

1) інститут безпосередньої демократії є джерелом, основою для становлення 

представницької демократії. Без виборів як найважливішого інституту 

безпосередньої демократії не може йтися про формування органів представницької 

демократії; 

2) деякі інститути безпосередньої демократії можуть у визначених випадках 

підтримувати інститути представницької демократії, виконувати їхню роль в 

ухваленні найважливіших рішень. Наприклад, на місцевому рівні загальні збори 

мешканців села можуть виконувати функції представницького органу місцевого 

самоврядування. Як наголошує Ю. Лемішко, «на сучасному етапі розвитку 

громадянського суспільства та правової держави колективні політичні права, й 

передовсім право на проведення масових публічних заходів, набули нового змісту і 

поступово перетворилися, з одного боку, на дієву форму участі населення в 

публічній сфері життя соціуму, а з другого - стали однією з головних форм 

контролю громадянського суспільства за діяльністю держави, важливим засобом 

впливу громадян та соціальних спільнот на перебіг різноманітних суспільних 

процесів» [264, с. 14]. Тобто мирні збори, мітинги, походи та демонстрації 

«виступають засобом передачі інформації від народу (як учасника конституційно-

правових відносин, акти якого мають інформаційний характер) політично 

домінуючому суб'єктові (акти правотворчості якого мають імперативний 

характер)» [285, с. 141]; 



69 

 

3) за допомогою таких інститутів безпосередньої демократії, як референдуми 

чи мітинги та збори громадян відбувається вплив на зміст та основні напрями 

діяльності представницьких органів влади та місцевого самоврядування; 

4) можна стверджувати, що деякі інститути безпосередньої демократії у 

певному розумінні є водночас й інститутами представницької демократії. 

Важливим та найбільш врегульованим інститутом безпосередньої демократії є 

вибори, що цілком виправдано, оскільки вони проводяться систематично і 

привертають до себе увагу суспільства та держави [88, с. 36]. В Україні шляхом 

виборів формуються такі інститути державної влади - Верховна Рада України та 

Президент України; інститути влади Автономної Республіки Крим та місцевого 

самоврядування - Верховна Рада Автономної Республіки Крим та місцеві ради. 

Зазначимо, що незважаючи на те, що в законі окремо йдеться про Верховну Раду 

Автономної Республіки Крим та Крим має окрему Конституцію, що приймається 

Верховною Радою АРК та затверджується Верховною Радою України, по суті 

парламент Криму належить до органів влади місцевого самоврядування, оскільки 

немає права ухвалювати закони, що належить до виключної компетенції 

українського парламенту, а його рішення повинні відповідати Конституції та 

законодавству України. Це випливає передовсім з того, що Україна є унітарною 

державою та її адміністративно-територіальні одиниці не можуть мати жодних 

ознак суверенітету, а тим більше, окремого законодавства, як, наприклад, у 

Сполучених Штатах Америки. 

Нині чинну Конституцію Автономної Республіки Крим ухвалено Верховною 

Радою АРК 21 жовтня 1998 р. [208] та затверджено Верховною Радою України 23 

грудня 1998 р. [443]. Попередня Конституція Республіки Крим від 6 травня 1992 р., 

яка передбачала цілковиту незалежність Криму від України, була скасованою 

українським парламентом Законом України від 17 березня 1995 р. «Про скасування 

Конституції та деяких законів Автономної Республіки Крим» [469] разом із 

законами Республіки Крим «Про Президента Республіки Крим» [461], «Про 

вибори президента Республіки Крим» [405], а також Актом про державну 

самостійність Республіки Крим [1]. Крім того, за поданням Верховної Ради 
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України Генеральною прокуратурою України було порушено кримінальну справу 

проти колишнього президента Криму Юрія Мєшкова за зловживання владою та 

службовими повноваженнями, а тодішній президент України Леонід Кучма 

скасував усі нормативні акти виконавчої влади у Криму, що суперечили 

українському законодавству. Наслідком своєрідної територіальної уніфікації стало 

й виборче законодавство України. Зокрема, якщо у 2002 р. вибори до Верховної 

Ради Криму та органів місцевого самоврядування в Україні відбувалися відповідно 

до двох різних законів, то вже у 2006 р. їх регулював тільки один Закон України 

«Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад 

та сільських, селищних, міських голів» [387]. Отже, законодавець додатково 

наголосив на тому, що він не робить для Криму жодних винятків у формуванні 

органів представницької влади. 

У цьому контексті варто зазначити, що Кримська автономія завжди була та 

залишається своєрідною українською територіальною «больовою точкою». Саме у 

Криму простежувались сепаратистські настрої, які до того ж постійно 

підживлювалися ззовні. Історичні аспекти відіграють важливу роль у сучасній 

політичній грі, додатково підтверджуючи не тільки факт, що Україна перебуває у 

сфері інтересів як Сходу так і Заходу, але також й те, що українське суспільство є 

розшарованим за регіональними, релігійними та культурними ознаками, які 

успішно використовують політики у періоди виборів з метою схилити на свій бік 

симпатії виборців. Така ситуація була в Україні під час президентських виборів 

2004 р. та 2010 р. Під час парламентських виборчих кампаній 2006 р., 2007 р. страх 

експансії католиків-націоналістів із Західної України на православні терени 

Східної України використовувала у своїх виступах лідерка Прогресивної 

Соціалістичної партії України та водночас виборчого блоку «Народна опозиція» 

Наталія Вітренко. Ці ж гасла використовували і під час парламентської виборчої 

кампанії 2012 р. Також під час народних виступів на Київському Майдані у 2013 р. 

та 2014 р. кримська специфіка проявилася у тому, що 4 лютого 2014 р. у процесі 

обговорення чергового питання «Про політичну ситуацію у державі» депутати 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим запропонували внести низку змін до 
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чинної Конституції Криму, провести загальнокримське опитування громадської 

думки щодо статусу Криму, а також звернутися до Президента та Законодавчих 

Зборів Російської Федерації із закликом виступити гарантом непорушності статусу 

автономії Криму, а також непорушності прав та свобод його громадян. Як показали 

подальші події, українська влада виявилася неготовою до радикального розвитку 

кримського сценарію у березні 2014 р., а світова громадськість, по суті, 

проігнорувала нехтування Російською Федерацією нормами міжнародного права 

та гарантіями безпеки, які давала Україні за Будапештським меморандумом та ж 

Росія разом зі Сполученими Штатами Америки та Великобританією. Наслідком 

такої ситуації став російський «бліцкриг» у Криму, який Росія незаконно 

анексувала під прикриттям так званого референдуму 16 березня 2014 р. Вже на 

наступний день, 17 березня 2014 р., Верховна Рада АРК проголосила незалежність 

Республіки Крим. Президент Росії Володимир Путін спільно з 

самопроголошеними головою Ради Міністрів АРК Сергієм Аксьоновим, головою 

Верховної Ради АРК Володимиром Константиновим та самопроголошеним 

головою Севастопольської міської державної адміністрації Олексієм Чалим 18 

березня 2014 р. підписали Договір про прийняття Республіки Крим до складу Росії. 

Через два дні, 20 березня 2014 р., Державна Дума Російської Федерації ухвалила 

закон «Про ратифікацію Договору між Російською Федерацією і Республікою 

Крим про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення у складі 

Російської Федерації нових суб'єктів», який наступного дня, 21 березня 2014 р., 

був схвалений Радою Федерації Росії [343]. 

Крім виборів, влада може бути легітимованою також шляхом волевиявлення 

народу у референдумі, який підтверджує головну роль безпосередньої демократії у 

здійсненні народовладдя. Варто, проте, пам'ятати, що в історії політичної думки 

побутує також погляд щодо переваги представницької форми здійснення 

народовладдя, оскільки безпосередня демократія має певні недоліки. Обмеженість 

безпосередньої демократії на практиці означає неможливість всестороннього, 

детального та організованого обговорення проблем загальнодержавного значення, 

що є можливим у випадку представницьких інститутів. Професійний характер 
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інституту представницької демократії дає їй змогу під час вирішення якоїсь 

проблеми проводити широкі зовнішні консультації з урахуванням пропозицій 

різних політичних сил, у тім числі й думки більшості та меншості шляхом 

досягнення компромісу та ухвалення спільного рішення [139, с. 426-427]. Саме 

такого результату було досягнуто Верховною Радою України під час ухвалення 

Конституції України 28 червня 1996 р. У ситуації конфлікту, що відбувався між 

Президентом та Верховною Радою України у період, що передував прийняттю 

нині чинного Основного Закону, йшлося передовсім про те, в українському 

парламенті був ідеологічний конфлікт між комуністичною більшістю та 

демократичною частиною Верховної Ради України. Як наслідок, народні депутати 

мали різні погляди не тільки на напрям подальшого державного розвитку, а й 

навіть на державні символи [302]. Незважаючи на це, саме завдяки досягненню 

компромісу український парламент ухвалив Конституцію України та не допустив 

дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі. 

Отже, беручи до уваги як позитивні, так і негативні ознаки обох форм 

здійснення демократії, можна дійти висновку, що найкращим варіантом 

управління суспільством є поєднання безпосередньої демократії з народним 

представництвом та використання у політичній практиці найкращих рис кожної з 

цих форм. 

Проаналізуємо детальніше поняття та форми безпосередньої демократії як 

первісної форми здійснення народовладдя. Зазначимо також, що теорія 

безпосередньої демократії в науці конституційного права (передовсім 

конституційного права України) переживає час розквіту. Це пов'язано, зокрема, з 

тим, що Конституція України 1996 р. створила нові умови механізму 

функціонування безпосередньої демократії в Україні. У сучасній науковій 

юридичній літературі у підході до поняття безпосередньої демократії немає 

єдності. Часто в науці конституційного права вживають загальні означення. 

Безпосередня демократія - це, наприклад, безпосередня участь народу у вирішенні 

державних та суспільних справ [359, с. 3-15]. Є також й ширші означення цього 

поняття. Наприклад, В. Погорілко визначає безпосередню демократію як 
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безпосереднє волевиявлення всього народу або його частини з метою здійснення 

суспільних функцій шляхом виборів, референдумів або іншими, не забороненими 

Конституцією і законами формами [368, с. 8]. Чудаков М. визначав безпосередню 

демократію як суспільні відносини, у межах яких різними способами 

реалізовується участь громадян в управлінні справами держави та суспільства, 

внаслідок чого воля громадян безпосередньо, тобто без посередництва обраних до 

державних інститутів представників, чинить вплив на формування та реалізацію 

державної політики, а також створює представницьку систему та у вирішальний 

спосіб впливає на її функціонування [617, с. 35]. Характеризуючи безпосередню 

демократію М. Ставнійчук зазначає, що її характерними рисами є: безпосередній 

прояв народовладдя, тобто участь громадян у прийнятті рішень та здійснення 

влади від імені народу; прийняття рішень загального та імперативного характеру 

[556, с. 290-291]. Виділяючи характерні риси безпосередньої демократії, 

М. Ставнійчук так визначає її: безпосередня демократія - це система форм 

безпосереднього та вільного прояву волі народу як носія суверенності та єдиного 

джерела влади в Україні шляхом його безпосередньої участі у формуванні 

представницьких інститутів державної влади та місцевого самоврядування, а також 

у безпосередньому прийнятті рішень щодо передбачених Конституцією та 

законами України питань [556, с. 290-291]. Дещо коротшою, але тотожною є 

дефініція Б. Банашака, який вважає, що безпосередня демократія є різновидом 

демократії, у якій владу у державі здійснює загал осіб, які входять до складу 

колективного суб'єкта суверенності [654, s. 192]. 

Сформулювавши поняття безпосередньої демократії, доцільним буде 

розглянути форми, завдяки яким вона може бути реалізованою. Зазначимо, що для 

безпосередньої демократії характерними є різні форми її реалізації. Наука 

конституційного права віддавна вивчає проблему способу реалізації 

безпосередньої демократії. При цьому простежуються суперечності, що варто 

вважати формою безпосередньої демократії. Наголосимо на тому, що вчені 

зараховують до системи безпосередньої демократії її конкретні форми залежно від 

власного розуміння поняття безпосередньої демократії. Багато науковців вважає 
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формами безпосередньої демократії лише вибори та референдум. Крім них, деякі 

вчені зараховують до системи безпосередньої демократії також революції, з'їзди, 

збори трудових колективів, форми реалізації імперативного мандату (накази 

виборців, звіти депутатів перед виборцями, право на відкликання депутатів). 

Зокрема, Ю. Кальниш вважає, що саме революція є найбільш традиційною і 

результативною формою прямої демократії [169, с. 10]. Дослідник А. Колодій 

зазначає, що держава забезпечує можливості кожному особисто і безпосередньо 

усно звертатися, а також направляти індивідуальні чи колективні письмові 

звернення до державних органів, включаючи і Президента України, з 

пропозиціями про поліпшення їх роботи, із зауваженнями, критикою роботи будь-

яких органів чи посадових осіб [384, с. 235]. Іноді як окрему форму безпосередньої 

демократії виділяють здійснення влади громадськими організаціями [642]. Деякі 

вчені до цього переліку додають також петицію як письмове колективне 

(громадське) звернення, яку подають до органів державної влади і місцевого 

самоврядування з метою вирішення найважливіших питань життєдіяльності 

держави і суспільства [566, с. 120-123; 259]. Інші пропонують визнати формами 

безпосередньої демократії тільки ті її прояви, які свідчать про безпосередній прояв 

волі носія державної влади. Вони вважають, що листи, петиції громадян, діяльність 

громадських організацій не виражають суверенності народу. Таку думку підтримує 

і М. Ставнійчук, яка зараховує до системи безпосередньої демократії референдум 

та вибори як основні її форми, а також народні консультації, відкликання депутатів 

та загальні збори громадян [556, с. 292]. 

Зміст безпосередньої демократії відображений у її принципах. Відповідно до 

нині чинної Конституції України можна виділити низку таких основних принципів 

безпосередньої демократії: 

- принцип безпосереднього волевиявлення народу; 

- принцип поєднання ознак безпосередньої та представницької демократій; 

- пріоритет безпосередньої демократії у системі демократії; 

- принцип політичного плюралізму; 

- принцип конституційності; 
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- принцип рівності у реалізації безпосередньої демократії; 

- принцип реальності безпосередньої демократії; 

- гарантування безпосередньої демократії [225]. 

Відповідно до принципу безпосереднього волевиявлення народу народ володіє 

безпосередньою можливістю прийняття рішень шляхом голосування або ж іншим 

способом з метою формування органів державної влади чи місцевого 

самоврядування шляхом внесення змін та доповнень до Конституції та законів 

держави. Це означає, що в цьому випадку органи державної влади виконують 

допоміжні функції (наприклад, виборчі комісії). 

Принцип поєднання ознак безпосередньої та представницької демократій 

означає, що вирішення проблем загальнодержавного чи місцевого значення може 

відбуватися шляхом проведення референдуму, або ж прийняття рішення органом 

державної влади чи місцевого самоврядування. Зазначимо, що після втрати 

чинності Законом України «Про всеукраїнський та місцевий референдум» від 3 

липня 1991 р. [425] та ухвалення українським парламентом Закону України «Про 

всеукраїнський референдум» [424] протягом останніх майже трьох років питання 

проведення місцевого референдуму надалі залишається неврегульованим. 

Пріоритет безпосередньої демократії в системі демократії полягає в тому, що 

легітимація прийнятих рішень отримує свою максимальну силу шляхом 

референдуму. Наприклад, у конфліктній ситуації між Президентом та парламентом 

України з приводу прийняття Конституції України 1996 р. Президент Леонід 

Кучма мав намір призначити всеукраїнський конституційний референдум для 

ухвалення основного закону держави, якщо б Верховна Рада України надалі 

зволікала з прийняттям Конституції [255]. 

Принцип політичного плюралізму, по-перше, означає можливість реалізації 

безпосередньої демократії у різних формах (виборах, референдумі і т.д.), а також 

легальну діяльність існуючих політичних партій, за винятком заборонених 

Конституцією та законами, створення різних політичних партій та громадських 

організацій, а також вільну участь у їхній діяльності. Відповідно до ст. 36 

Конституції України, громадяни України мають право на свободу об'єднання у 
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політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і 

свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших 

інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної 

безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і 

свобод інших людей [225]. Політичні партії в Україні сприяють формуванню і 

вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах [225]. Українське 

законодавство встановлює значну кількість обмежень реалізації права на свободу 

об'єднання у політичні партії. Однак, якщо порівнювати каталог цих обмежень з 

обмеженнями, визначеними у конституціях та законодавстві інших країн, можна 

дійти до висновку, що українське законодавство не є аж надмірно 

«рестрикційним». Зокрема, порівнюючи між собою обмеження реалізації права на 

свободу об'єднання у політичні партії, встановлені у законодавстві України та 

Польщі, можна дійти до висновку, що Конституція Республіки Польща передбачає 

ширший обсяг обмежень, ніж Конституція України [456]. Зазначимо, що ці 

обмеження є більш конкретизованими, ніж в українському Основному законі. Крім 

того, Конституція Республіки Польща запровадила такі обмеження, які в 

українському законодавстві з'явилися щойно у квітні 2015 р. Йдеться про заборону 

існування політичних партій та інших організацій, котрі у своїх програмах 

покликаються на тоталітарні методи та практики діянь нацизму, фашизму та 

комунізму. В Україні свого часу тривали дебати щодо потреби створення 

інституту, який мав би повноваження, подібні до повноважень Інституту 

національної пам'яті в Польщі. Президент України Віктор Ющенко у листопаді 

2005 р. підписав указ про створення Інституту національної пам'яті, але він донині 

є радше науково-дослідною установою та не має такого широкого обсягу 

повноважень, як ІНП у Польщі. Зокрема, працівники Інституту не мають права 

здійснювати слідчі дії, або ж, наприклад, за поданням Верховної Ради України, 

проводити люстрацію осіб, що кандидують на високі державні посади. В Україні 

взагалі не існувало люстраційного закону, крім того, проти ухвалення такого 

закону були представники більшості українських політичних сил. Що стосується 

Комуністичної партії України, то ще донедавна її діяльність не тільки не була 
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забороненою, а й представники цієї політичної сили стверджували, що ця партія 

незаконним способом була позбавленою майна, яке їй належало як спадкоємиці 

Комуністичної партії Радянського Союзу. Широку суспільно-політичну дискусію 

свого часу викликав внесений тодішніми народними депутати від Всеукраїнського 

об'єднання «Свобода» О. Тягнибоком та А. Мохником та зареєстрований 4 

листопада 2013 р. у Верховній Раді України проект закону «Про заборону 

комуністичної ідеології в Україні». Ст. 1 цього проекту передбачала, що 

«Комуністична партія України як територіальна організація КПСС, що протягом 

своєї історії мала назви РСДРП (б), РКП (б) та ВКП (б), визнається злочинною 

організацією, яка вчиняла злочини проти миру і безпеки людства, воєнні злочини 

та злочин геноциду» [270]. На той час прийняття такого закону українським 

парламентом було неможливим. Адже за результатами виборів до українського 

парламенту 28 жовтня 2012 р. у загальнодержавному багатомандатному виборчому 

окрузі 13,18% виборців, а це 2 млн. 687 тис. 269 громадян України, проголосувало 

за представників Комуністичної партії України. Водночас за представників 

політичної партії Всеукраїнського об'єднання «Свобода» проголосувало 10,44% 

виборців, що становило 2 млн. 129 тис. 933 громадян України [59]. Після 

Революції гідності тодішній Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов 

звернувся у травні 2014 р. з письмовим проханням до Міністерства юстиції 

України щодо вивчення питання причетності Комуністичної партії до вчинення 

дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, 

підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади та вжиття без зволікань у 

встановленому законом порядку заходів щодо заборони Комуністичної партії 

України [579]. Проте тоді не вдалося заборонити діяльності компартії України. 

Ситуація змінилася тільки після позачергових виборів народних депутатів 

України, які відбулися 26 жовтня 2014 р. Вперше за роки української незалежності 

Комуністична партія України не подолала виборчого порогу та перестала бути 

парламентською партією. Активна ж участь представників цієї політичної сили у 

пропаганді сепаратизму в Україні, зокрема участь в організації масових 

антиукраїнських заходів, на яких лунали заклики до насильницької зміни 
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конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни територіальної 

цілісності України, стала додатковою підставою для заборони її діяльності в 

Україні. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки» від 9 квітня 2015 р., комуністичний 

тоталітарний режим 1917-1991 років в Україні визнається злочинним і таким, що 

здійснював політику державного терору, яка характеризувалася численними 

порушеннями прав людини у формі індивідуальних та масових вбивств, страт, 

смертей, депортацій, катувань, використання примусової праці та інших форм 

масового фізичного терору, переслідувань з етнічних, національних, релігійних, 

політичних, класових, соціальних та інших мотивів, заподіянням моральних і 

фізичних страждань під час застосування психіатричних заходів у політичних 

цілях, порушенням свободи совісті, думки, вираження поглядів, свободи преси та 

відсутністю політичного плюралізму, та у зв'язку з цим засуджується як 

несумісний з основоположними правами і свободами людини і громадянина [442]. 

При цьому український парламент у ст. 3 зазначеного закону встановив, що 

політичні партії, обласні, міські, районні організації або інші структурні 

утворення, передбачені статутом політичної партії, щодо яких центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державної 

реєстрації юридичних осіб, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, 

громадських спілок, інших громадських формувань, прийнято у визначеному 

Кабінетом Міністрів України порядку рішення про невідповідність їх діяльності, 

найменування та/або символіки вимогам цього Закону, не можуть бути суб'єктом 

виборчого процесу [442]. Отже, Комуністична партія України не зможе взяти 

участь у жодному з видів виборів в Україні. Хоча у разі зміни назви цієї політичної 

сили та її символіки така можливість напевно існуватиме. 

Цікавою з ідеологічного погляду є ситуація у Російській Федерації, де влада з 

пропагандистською метою старається поєднати неможливі для поєднання між 

собою традиції та історичні епохи. Наприклад, В. Путін, якого підтримує значна 

кількість російських громадян, у процесі свого передвиборного виступу у 2004 р. 
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назвав занепад Радянського Союзу загальнонаціональною трагедією величезного 

масштабу, стверджуючи, що факт існування СРСР, його атомної сили був 

потужним стабілізуючим чинником у світі [497]. З цього можна дійти висновку, 

що втрати Радянського Союзу у громадянській війні в 20-х роках ХХ ст., голод в 

Україні та Поволжі, майже 27 млн. людських життів, визнаних офіційними 

втратами Радянського Союзу у другій світовій війні [79], втрати внаслідок 

сталінських репресій чи аварії на Чорнобильській атомній електростанції, були 

меншим злом, ніж занепад Радянського Союзу. На нашу думку, тягар радянської 

ідеологічної спадщини є гальмом на шляху демократизації держав колишнього 

Радянського Союзу (за винятком хіба що прибалтійських держав та, можливо, 

частково Грузії і Молдови). Інші країни, як наприклад, Німеччина та Японія, які 

колись були по інший бік ідеологічного та мілітарного фронту, швидко зуміли 

зайняти своє місце посеред демократичних держав. Чому так сталося? Передовсім 

тому, що німецький та японський народи пройшли через політичне та духовне 

очищення. Трибунали у Нюрнберзі 1945 р. [173, с. 84] та у Токіо 1946 р. [333, 

с. 158-164] покарали головних воєнних злочинців. Німці та японці, не забуваючи 

про те, що сталося, зуміли перегорнути цю сторінку історії. У нинішній ж Україні 

колишні офіцери НКВС отримують державні пенсії та низку інших пільг та 

привілеїв, а колишні депортовані та політичні в'язні не мають за що придбати ліки 

та продукти харчування. Вважаємо, що саме тому демократичні реформи в Україні 

відбуваються з великим запізненням, або ж їх немає взагалі. 

Принцип конституційності безпосередньої демократії означає спосіб 

визначення її найважливіших принципів та обмежень у Конституції держави, бо 

конституція є правовою основою правопорядку у державі та має найвищу 

юридичну силу для всіх суб'єктів державної влади [832, s. 47]. Конституція 

створює юридичні рамки та встановлює правила для діяльності державних органів, 

визначає легальний спосіб передачі державної влади, запроваджує гарантії та 

визначає межі втручання держави у права та свободи особи [784, s. 19-20]. 

Принцип рівності означає можливість надання однакових умов для всіх 

учасників, що беруть участь у реалізації безпосередньої демократії. Наприклад, 
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ст. 24 Конституції України встановлює, що громадяни мають рівні конституційні 

права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень 

за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, 

за мовними або іншими ознаками [225]. Ця ж стаття Основного Закону передбачає 

рівність прав жінки і чоловіка, яка забезпечується: наданням жінкам рівних з 

чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у 

здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними 

заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; 

створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; 

правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і 

дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним 

жінкам і матерям [225]. З цього погляду цікавим є ухвалений українським 

парламентом 8 вересня 2005 р. Закон «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок та чоловіків». Зазначений закон безпосередньо стосується 

виборчого процесу. Адже в ст. 15 визначено, що рівні виборчі права та можливості 

жінок і чоловіків забезпечуються законодавством України. Політичні партії, 

виборчі блоки під час висунення кандидатів у народні депутати України в 

багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі передбачають 

представництво жінок і чоловіків у відповідних виборчих списках [438]. Проте 

норми цієї статті були більш, ніж загальними, «розмитими». Крім того, закон, 

покладаючи здійснення контролю за забезпеченням рівних прав та можливостей 

жінок та чоловіків на виборчі комісії, не встановлює жодної чіткої вимоги щодо 

відсоткового співвідношення кількості чоловіків та жінок у виборчих списках 

політичних партій у загальнодержавному виборчому окрузі. Позитивними, але 

знову ж таки декларативними, є норми ст. 4, які передбачають, що чинне 

законодавство підлягає ґендерно-правовій експертизі. У разі встановлення 

невідповідності нормативно-правового акту принципу забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків висновок ґендерно-правової експертизи 

надсилається до органу, який ухвалив такий нормативно-правовий акт. 
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Розроблення проектів нормативно-правових актів відбувається з обов'язковим 

урахуванням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків. Проекти нормативно-правових актів підлягають ґендерно-правовій 

експертизі. Висновок ґендерно-правової експертизи є обов'язковою складовою 

пакета документів, що подаються разом з проектом нормативно-правового акта до 

розгляду [438]. Тому набрання 1 січня 2014 р. чинності Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

законодавства з питань проведення виборів» дало змогу певною мірою вияснити 

«ґендерне питання» у виборчому процесі. Зокрема ст. 8 Закону України «Про 

політичні партії в Україні» [456] було доповнено пунктом 10, відповідно до якого 

статут політичної партії має містити відомості щодо розміру квот, що визначає 

мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку 

кандидатів у народні депутати України від партії у загальнодержавному окрузі, 

кандидатів у депутати місцевих рад в багатомандатних виборчих округах і має 

становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому 

списку» [411]. 

Принцип реальності безпосередньої демократії означає, що існуючі суспільні 

відносини повинні відповідати Конституції, законодавству та міжнародним 

стандартам у сфері реалізації принципів безпосередньої демократії, тобто 

відображати реальний демократизм. Це стосується періодичності проведення 

виборів, застосування інших форм безпосередньої демократії. Реальність 

безпосередньої демократії означає дотримання її основних принципів, 

передбачених у Конституції та відповідних законах. Наприклад, ст. 71 Конституції 

України встановлює, що вибори до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого 

виборчого права шляхом таємного голосування [225]. Це означає, що всі види 

виборів мають відбуватися на підставі зазначених в Основному Законі принципів. 

Принцип реальності безпосередньої демократії може бути відображений на 

прикладі ситуації у Білорусі. У 2004 р. Президент цієї країни Олександр 

Лукашенко прийняв рішення про проведення 17 жовтня 2004 р. разом з 
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парламентськими виборами референдуму щодо усунення з Конституції Республіки 

Білорусь ст. 81, яка обмежувала можливість зайняття посади президента до 

максимально двох п'ятирічних строків підряд. Унаслідок референдуму, за поданою 

Центральною виборчою комісією інформацією, за усунення згаданої статті з тексту 

Основного Закону проголосувала більшість виборців. Отже, по суті, Олександр 

Лукашенко відкрив собі дорогу до довічного президентства. У цьому контексті 

зазначимо, що свого часу кроки на шляху до третього президентського строку 

робив й колишній Президент України Леонід Кучма. Йдеться про те, що 25 грудня 

2003р. більшість Конституційного Суду України всупереч чинному законодавству 

та міжнародному досвіду ухвалила рішення про право Л. Кучми брати участь у 

президентських виборах 2004 р. [519]. 

Проблеми дотримання принципу реальності безпосередньої демократії 

існували у процесі виборів Президента України 2004 р. та 2010 р. Зокрема, у 

процесі президентських виборів 2004 р. до моменту другого туру голосування 21 

листопада 2004 р. та під час нього українські та міжнародні спостерігачі фіксували 

численні випадки використання адміністративного ресурсу на користь тодішнього 

прем'єр-міністра Віктора Януковича та проти його конкурента Віктора Ющенка. У 

багатьох виборчих округах представники органів влади чинили перешкоди 

організації вільних зборів громадян, проведенню вільної виборчої кампанії [504]. 

Крім того, Кабінет Міністрів України використовував підпорядковані йому засоби 

масової інформації, а також адміністративний ресурс для проведення виборчої 

кампанії тільки одного кандидата у президенти, що суперечить чинному 

українському законодавству та є значним порушенням принципу політичної 

нейтральності державних службовців. Служба безпеки України порушила 

кримінальні справи за звинуваченнями у тероризмі проти групи студентів «Пора», 

які підтримували опозицію, проводячи обшуки в офісах цієї організації та 

заарештовуючи декількох її членів. Діячі «Пори» були багаторазово 

переслідуваними та битими працівниками міліції [41, с. 74-75]. Такі дії влади стали 

причиною масових протестів у Києві та інших містах, у результаті чого вперше 

гостро відреагували Європейський Союз та Сполучені Штати Америки. 
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Європейський Союз закликав до мирного розв'язання виборчого конфлікту в 

Україні та повторного голосування у другому турі президентських виборів, а 

тодішній німецький канцлер Герхард Шрьодер зазначив, що президентські вибори 

в Україні заплямовані величезними фальсифікаціями. Американський 

держсекретар Колін Пауелл зазначив у ході прес-конференції 24 листопада 2004 р., 

що Сполучені Штати не визнають перемоги Віктора Януковича. США не можуть 

визнати законності результатів виборів, оскільки не були дотриманими відповідні 

міжнародні стандарти. 27 листопада 2004 р. Президент США Джордж Буш 

зазначив, що Сполучені Штати занепокоєні величезними та підтвердженими 

фальсифікаціями у процесі президентських виборів в Україні та закликав 

українську владу провести відповідне розслідування виявлених фактів виборчих 

фальсифікацій. Європейський Союз та Сполучені Штати Америки довго зволікали 

зі своєю оцінкою подій в Україні. Зазначимо, що 22 листопада 2004 р. про 

допомогу для України просив зверхник Української греко-католицької церкви 

кардинал Любомир Гузар, який звинуватив США та Європу в тому, що вони 

залишили Україну напризволяще в ім'я інтересів їхніх відносин з Росією. Кардинал 

Гузар зазначив, що вільний світ недостатньо заангажувався у справу допомоги для 

України та тих, хто будував там демократію. Тимчасом українські владоможці, 

керуючись власними інтересами, спроможні фальсифікувати вибори тільки для 

того, щоб надалі мати з цього користь. Їм нелегко змінитися, бо не відчувають 

достатньо сильного тиску з боку вільного світу. Західна Європа та Америка не 

надали достатньої допомоги. Росія робить, що хоче, завжди удаючи боротьбу з 

тероризмом [734]. Окремо зазначимо про важливу місію колишнього президента 

Польщі Олександра Кваснєвського та тодішнього шефа європейської дипломатії 

Хав'єра Солани, після втручання яких у Києві розпочалися переговори щодо 

подальшого майбутнього України. Саме тоді Президент Леонід Кучма відмовився 

від використання сили проти мітингувальників та запровадження надзвичайного 

стану в Україні [715]. Отже, так званий російський чинник відіграє важливу роль в 

Україні. Адже через десять років після подій помаранчевого майдану 2004 р. 

подібні проблеми геостратегічних вагань Сполучених Штатів Америки та 
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Європейського Союзу з'явилися й щодо трактування значно трагічніших подій 

Євромайдану у лютому 2014 р. Тоді європейські та американські владоможці 

висловилися більш конкретизовано та запровадили відповідні санкції проти 

представників української влади. Зокрема, Європейський Союз вирішив 

запровадити візові та фінансові санкції проти винних у застосуванні неймовірного 

насильства в Україні. Герман ван Ромпей заявив, що у ЄС є консенсус щодо 

необхідності покарати винних у смертях людей в Україні. На його думку, мають 

бути використані можливі і неможливі засоби, щоб примусити до діалогу всі 

сторони конфлікту в Києві [142]. Президент США Барак Обама гостро 

розкритикував політику Росії та особисто В. Путіна щодо кризи в Україні, 

звинувативши Росію у підтримці наступу на демократію в Україні, нехтуванні 

основними свободами людини. Обама зазначив, що це не змагання між Росією та 

США. Йдеться про реалізацію бажань народу України здобути основні свободи - 

свободу слова, свободу зібрань, прозорі та чесні вибори - і фундаментальні права, 

яких прагне кожен [821]. 

Принцип гарантування безпосередньої демократії означає, що вона 

охороняється правом та є недоторканою. Ст. 71 Конституції України передбачає, 

що виборцям гарантується вільне волевиявлення [225]. 

Отже, безпосередня демократія - надзвичайно складне явище. Після ухвалення 

Конституції України 1996 р. цей інститут зазнав змін та визначення нових 

пріоритетів. Сьогодні Верховна Рада України ухвалила низку законів, які цілком 

змінюють виборчу систему в державі. Крім того, додатковим показником є 

повернення до Конституції України зразка 1996 р. з відповідним 

«переформатуванням» владних повноважень на користь українського парламенту, 

наслідком чого стала зміна усього владного «візерунку». З огляду на це зазначена 

проблема потребує глибшого наукового опрацювання та виразнішого визначення її 

форм [360, с. 101]. 

Підсумовуючи огляд наукової літератури про основні поняття, безпосередньо 

пов'язані з виборністю, з історико-правовим процесом становлення традиції 

виборності влади в Україні, потрібно констатувати значну розвиненість цих понять 
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та не менш значний плюралізм у їхньому розумінні. Такий плюралізм зумовлений 

не тільки складністю, конкретно-історичним характером, а й тим, що їх вивчають 

різні науки, що послуговуються різним методологічним інструментарієм. 

Отже, науковий дискурс проблеми виборності, традиції виборності не тільки 

збагачує знання про виборність і виборче право, а й частково є наслідком 

поєднання у законодавчих формулюваннях взаємосуперечливих наукових теорій. 

Тобто теоретико-правова та історико-правова обґрунтованість теоретичних засад 

традиції виборності безпосередньо залежить від відповідної методологічної 

основи, яка на сучасному етапі недостатньо розроблена. Такі методологічні засади 

повинні ґрунтуватися, з поміж іншого, на ідеях історії понять та теорії правової 

традиції. 

Традиція виборності є одним з тих явищ, які треба вивчати юридичній науці з 

допомогою спеціальних методів. Несуперечливість методологічного фундаменту є 

додатковою можливістю для отримання нових знань про традицію виборності в 

Україні та її вплив на розвиток сучасного виборчого права. 

 

1.2 Методологія історико-правового дослідження традиції виборності 

влади в Україні 

 

Дослідження з історії виборів і виборчого права в Україні та інших державах 

поповнилися завдяки освоєнню нових проблем і методів. Водночас, попри значну 

поширеність у літературі, уявлення про змістовне наповнення традиції виборності 

влади, форми її прояву, співвідношення з правовою традицією та іншими 

правовими явищами залишається фрагментарним. Частково це пояснюють, як 

засвідчив виконаний у першому підрозділі аналіз наявної літератури, 

багатогранністю самого поняття виборності. Однак подібну ситуацію пояснюють 

також методологічною невпорядкованістю досліджень у сфері державної та 

правової традиції, передусім зумовленою недостатньою коректністю визначення 

властивостей будь-яких суспільних (зокрема і правових) традицій [74, с. 42]. 



86 

 

Противагою для невпорядкованості може бути тільки авторська методологія 

дослідження традиції виборності влади, яка сприйняла імпульси, що виходять від 

філософії права, теорії права та держави, історії права, конституційного права як 

наук з розвинутими методологічними основами. Значущими серед них є тенденції 

розвитку української історико-правової науки, зокрема становлення 

цивілізаційного концептуального підходу [596, с. 49-52]. Для цієї науки початку 

XXI ст. характерне кількісне і якісне нарощування знань, становлення нових 

напрямів досліджень, результати яких виходять за межі традиційної парадигми. 

Такий стан цілком відповідає основним тенденціям світової науки історії права, 

яку все частіше за аналогією з загальною історією називають «новою історією 

права» [334]. Серед науковців тривають дискусії щодо визначення цього поняття, 

сформованого у свідомому протистоянні до традиційної парадигми. Відомий 

англійський історик Пітер Берк, наприклад, підсумовує різницю між старою та 

новою історією у семи основних пунктах. Апробуючи ці концептуальні паралелі, 

спробуємо осмислити різницю між старою та новою історією права з метою 

формування концептуальних засад історичного та сучасного розуміння виборності. 

На думку Пітера Берка, згідно з традиційною парадигмою історія засадничо 

пов'язана з політикою. Політику розглядали у тісному зв'язку з державою: тобто 

політика була національною і міжнародною більше, ніж локальною... Нову історію, 

з іншого боку, пов'язують з практично будь-якою людською діяльністю [334]. 

Традиційна історико-правова доктрина тісно пов'язувала право з державою, 

ґрунтуючись на позитивістському розумінні права. Проте таке розуміння права не 

було панівним на початках розвитку української історико-правової науки і не 

залишається єдиним у сучасності. Протягом останніх двадцяти років ми отримали 

низку фундаментальних історій на теми, які раніше не вважали частиною 

державотворчого процесу. Наприклад, історія територіальних громад [114], 

звичаєвого права [383], міського права [185], правосвідомості [10], народного 

судочинства [20] тощо. Розширення об'єкта дослідження спонукало до осмислення 

самого поняття «історико-правова наука». У рамках наукової дискусії на XXI 

міжнародній історико-правовій конференції «Поняття, терміни і категорії 
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історико-правової науки» (м. Миколаїв, 23-26 квітня 2009 р.) М. Дамірлі означив 

поняття «історико-правова наука» не як конкретну наукову дисципліну, а як 

комплексне, дисциплінарно складне наукове утворення, загальну назву для всіх 

історико-правових наукових дисциплін. Тобто історико-правова наука є 

комплексом, сукупністю окремих історико-правових дисциплін, які 

спеціалізуються на пізнанні певних аспектів, сторін правової історії, таких як 

«історія національного права» («історія права України», «історія права Франції і 

т.п.), «загальна історія права», «історія правової думки» і «історія правової науки». 

З методологічного погляду важливо, що окремі історико-правові дисципліни як 

основні складові об'єднані більш або менш однаковим когнітивним відношенням 

до своїх предметних сфер у рамках історико-правової науки [118, с. 3]. Така 

наукова позиція кореспондує з баченням, реалізованим у нашому дослідженні 

виборності як правової традиції українського народу, оскільки ця традиція 

формувалася не тільки в періоди розвитку української державності, а й на 

українських землях у складі різних держав. Окрім того, розвиток традиції 

виборності пов'язаний з історико-правовими процесами, які не стосуються безпо-

середньо держави в її усталеному розумінні, а пов'язаний з іншими спільнотами 

(наприклад, громадами, цехами, партіями, народними судами тощо.). Крім того, у 

нашому дослідженні історію виборності інтерпретують через її поняття, а поняття 

розуміють історично. Такий підхід надає дослідженню історико-теоретичного 

характеру і притаманний багатьом монографіям українських учених останнього 

десятиліття [126; 136; 274; 362]. Водночас максимально широке, характерне для 

нової історії права чи історії понять розуміння об'єкта дослідження закономірно 

ставить питання про їхнє співвідношення з галузевою юридичною наукою, у 

нашому випадку з історичними знаннями науки конституційного права. На думку 

В. Семківа, основними завданнями загальної історії права є створення її 

інтегрального варіанту, що передбачає розгляд темпоральних відмінностей, які 

випливають із претензій будь якого права на тривалість у часі та повторюваність. 

Основним завданням галузевих юридичних наук у царині історії права є історична 

та генетична реконструкція догм права, яка б давала змогу відповісти на питання 
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про причини, цільові установки, філософські і методологічні основи, хід їхнього 

становлення та розвитку. При цьому догму права, на думку більшості дослідників, 

становить безпосередньо зміст правового регулювання: внутрішня структура 

правових норм, джерела права, правові відносини, юридичні конструкції, методи 

систематизації нормативного матеріалу, правила юридичної техніки [536, с. 121]. 

Відтак у світовій історіографії набули поширення синтетичні історії окремих 

галузей права (наприклад, праці німецьких істориків конституційного права 

Шмідта Хубера «Інституціоналізація конституційної історії», Ханса-Юргена 

Беккера «Федералізм як константа в німецькій конституційній історії» та ін.), а в 

українській науці конституційного права посилилась увага до давніх 

конституційних актів, які прямо чи опосередковано вплинули на конституційний 

процес в Україні [560; 361]. Аналіз цих та інших наукових праць дав підстави 

визначити основну відмінність між ними, яка полягає у методах дослідження та 

їхніх джерелах. Основним методом отримання історичних знань галузевими 

юридичними науками є формально-догматичний метод, який суттєво впливає на 

визначення кола джерел. Отож, історичні знання галузевих юридичних наук 

ґрунтуються на офіційних документах, створених урядами і збережених в архівах. 

Більшу частину серед них становлять нормативно-правові акти. Проте в офіційних 

документах переважно висвітлено офіційні погляди. Щоб відтворити, наприклад, 

настрої виборців, такі документи треба доповнювати іншими джерелами. У цьому 

ж полягає ще одна відмінність нової історії права від традиційної. Традиційна 

історія пропонує погляд «згори», акцентуючи увагу у виборчих процесах на 

політичних силах чи визначних особистостях. Нова історія потребує натомість 

погляду «знизу», зосереджуючись на боротьбі звичайних виборців за свої виборчі 

права. Тому потрібно вивчати ширше коло свідчень - усних, а також статистичних 

даних тощо. Масовий характер цих свідчень наголошує на філософському 

підґрунті нашого дослідження, а також на тому, що реальність, у тім числі правова, 

твориться соціально. Ця думка спростовує традиційний поділ того, що в історії 

«центральне», а що «периферійне» [334, с. 16]. Вона також лежить в основі 

розуміння історико-правової реальності, яку слушно визначила О. Атоян, як 
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ретроспективи сукупності всіх юридичних явищ, притаманних певному 

суспільству в конкретному просторі - часі. Історична відстороненість дає змогу 

сприймати правову реальність як певну цілісність, проте в своїй емпіричній 

дійсності вона «розпадається» на елементи та взаємозв'язки між ними [11, с. 16-

19]. 

Зазначимо, що розуміння правової реальності на такому рівні її складності 

приводить до питання про співвідношення універсального і культурно-особливого 

у правових явищах, серед яких і традиція виборності. Науковець С. Максимов 

вважає, що прагматично це виглядає як вимога знаходження у процесі 

демократичного реформування правової системи оптимального співвідношення 

універсально-цивілізаційних і культурно-специфічних моментів у праві, оскільки 

реформована правова система повинна, з одного боку, ґрунтуватися на 

універсальних цінностях і принципах, а з іншого боку - орієнтуватися на певну 

культурно-правову традицію [286, с. 57-58]. Принципове дослідницьке завдання 

полягає в тому, щоб виявити універсальне та особливе у традиції виборності як 

складової правової традиції українців. Вирішити це завдання можливо за 

допомогою методологічного інструментарію історії понять та досліджень історії 

правової традиції. Ці два концептуальні підходи пов'язані між собою сучасністю у 

тому сенсі, що їхньою спільною темою є опис сучасного світу за допомогою мови, 

його концептуалізація й усвідомлення за допомогою тих понять, які є не тільки 

поняттями минулого, а й також і сучасності (нашими) [544, с. 25]. 

Спільна концептуалізація предмета нашого дослідження за допомогою історії 

понять та історії правової традиції спирається як евристична презумпція на 

припущення, що в кожній правовій системі (до якої належить і виборче право у 

широкому розумінні) найважливіші закономірні ознаки, властивості та процеси, 

задані правовою традицією, а нові, випадкові - зумовлені конкретно-історичними 

обставинами розвитку правової традиції в конкретний історичний час [274, с. 214]. 

Це припущення узгоджується з переконаннями Л. Февра та М. Блока, за якими 

історик має прагнути виявити ті інтелектуальні процедури, навички свідомості, 

способи світосприйняття, що були притаманні людям відповідної доби й які вони 
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майже не усвідомлювали, вживаючи їх «автоматично», не розмірковуючи про них і 

не піддаючи їх критиці. За такого підходу вдається пробитися до глибинних шарів 

свідомості, безпосередньо пов'язаних із соціальними формами поведінки людей 

[115, с. 509]. Водночас такий підхід передбачає чимало обмежень пізнавального 

характеру. 

По-перше, такий підхід передбачає неможливість встановлення чітких 

хронологічних рамок, характерних для більшості історико-правових праць в 

Україні. Передусім тому, що виборність притаманна людським спільнотам від 

їхніх початків. Творець чистої соціології Фердинанд Тьоніс аргументовано 

стверджував, що «у загальному формулюванні спільнота виступає як суб'єкт 

об'єднаної сутнісної волі, а суспільство - як суб'єкт об'єднаної виборчої волі» [54, 

с. 180]. У дисертації детально досліджено період ХІХ-ХХ ст. до сучасності 

включно, проте виконано екскурс у часи додержавні, давньої України, 

Середньовіччя, Ранній Новий Час, якщо історія того чи іншого поняття пов'язана з 

цими часами. По-друге, емпіричний матеріал дослідження (передусім, архівні 

матеріали) використано не з метою його нагромадження, а ілюстрації та 

обґрунтування змін, які відбувалися у поняттях та об'єктивізують традицію 

виборності в Україні. Йдеться про підхід до історичного матеріалу, відмінний від 

позитивістського, для якого характерним є культ «достовірного факту». Зміст 

позитивістського підходу та його надмірності узагальнила Н. Яковенко: «А що світ 

є «комплексом фактів», то вважали (позитивісти - І.П.), буцімто, ретельно 

дослідивши й описавши їх, можна здобути логічно довершене і остаточне знання, 

яке перетворить історіографію на таку саму строгу наукову дисципліну, як і 

природознавство, - і так само вільну від суб'єктивної упереджености історика. При 

цьому «факти» мають говорити самі за себе, без наперед заданого втручання у їх 

пояснення, бо коли історик сумлінно зафіксує всі деталі, це пояснення проступить 

з викладу так, як проступає обрис ландшафту на добре складеній мапі» [639, 

с. 160]. 

Для дисертації характерні досить розлогі цитати, які дають змогу відтворити 

різноманітність поглядів на поняття, що становлять традицію виборності в Україні. 
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Водночас це спричиняє інше свідоме обмеження нашого дослідження, пов'язане з 

історичною можливістю ідеологізації багатьох виразів, слів і понять. Дослідник 

Р. Козеллек описує цей процес на межі Нового часу. На його думку, досвід Нового 

часу характеризується втратою «очевидних» класифікацій соціальних фактів. Тому 

зростає ступінь абстрактності багатьох понять, які вже не можуть встигати за 

зміною подій або еволюцією соціальних структур - або можуть це робити лише 

шляхом наростання абстрактності. З цього часу все численнішими стають збірні 

поняття, які вживають в однині, але визначають множину: на місце конкретних 

«історій» приходить «історія взагалі»; на місце окремих успіхів і досягнень у 

конкретних галузях приходить «прогрес як такий», на місце свобод як станових 

привілеїв приходить одна загальна для всіх «свобода», яку з тих пір завжди 

доводиться виражати все новими і новими епітетами («соціальна», «економічна», 

«християнська» у старому і в новому значенні, «політична» і т. п., щоб отримати 

конкретний зміст [544, с. 30]. Такі максимально абстрактні поняття, в яких 

семіотично резюмується цілий процес, за влучним висловом Ф. Ніцше, вислизають 

від дефініції. Дефініції підлягає тільки те, що не має історії. Проте вони прекрасно 

підходять для формул з незрозумілим змістом, для гасел, які можуть 

застосовуватися навіть у протилежних сенсах, залежно від класової належності чи 

інтересів промовців [544, с. 30]. Однак навіть ця характерна риса багатьох 

історично сформованих понять не применшує їх значення у формуванні правової 

традиції, в тім числі традиції виборності. Позаяк у Новий час відношення поняття 

до того, що розуміється, перевертається, зміщується на користь мовних засобів, які 

покликані випереджувати свій час, виглядати інструментами творення 

майбутнього [544, с. 31]. 

Основою для добору концептуальних підходів, методів та прийомів 

дослідження стало авторське розуміння традиції виборності влади як складової 

правової традиції України. Серед розмаїття підходів до розуміння правової 

традиції ми обрали той, який найповніше досліджено у працях Д. Вовка, оскільки 

він не тільки наголошує на історичності традиції, а й на тому, що традиція - це не 
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самі правові явища, а категорія, яка пояснює їх своєрідність, особливість з огляду 

на історію їхнього виникнення і розвитку [74, с. 44]. 

Таке розуміння правової традиції зумовлює вибір антропологічного підходу як 

провідного концептуального підходу дослідження традиції виборності влади в 

Україні. Зазначимо, що згідно з класифікацією антропологічних дослідницьких 

підходів, запропонованих Д. Гудимою [113, с. 43], йдеться про соціально-

антропологічний підхід, напрацьований представниками політичної філософії, 

історичної антропології, філософії права. Попри те, що цей підхід досить 

ґрунтовно описаний в українському правознавстві [113; 70] та загальній історії 

[639], він майже не знайшов застосування, спираючись на український матеріал. З 

важливих праць, які не тільки досліджують цей підхід, а й використовують його як 

провідний, у тім числі для вивчення історико-правового матеріалу, варто 

виокремити монографію Р. Гаврилюк «Природа податкового права: 

антропосоціокультурний підхід» [83]. 

Подібний підхід до цього питання є і в Н. Яковенко (напевно, єдина в 

українській історичній науці застосувала історико-антропологічний підхід у 

монографії «Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні 

XVI-XVII ст.» (2002 р.) - І.П.). Вона вважає, що західні історики в перманентних 

боях за «історію» напрацювали і готові проблемні вузли, і готові методологічні 

пропозиції та виклики - тож треба прикласти їх до українського матеріялу [330, 

с. 24; 113, с. 74]. 

«Пристосувати» соціально-антропологічний підхід до вивчення традиції 

виборності цілком можливо з огляду на історію його формування, зорієнтовану 

серед іншого на проблему «сутність людини та її вибір». Спроба поставити цю 

проблему в центр політичної філософії, соціальної та історичної антропології 

характерна для багатьох наукових шкіл, серед яких виділяється австрійська школа 

політичної філософії. Один із її найяскравіших представників Людвіг фон Мізес, 

який народився у м. Львові, писав у «Людській діяльності» про те, що «будь-яке 

рішення людини - це вибір. Здійснюючи його, людина вибирає не тільки між 

матеріальними предметами і поглядами. Вибір зачіпає всі людські цінності. Всі 
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цілі та засоби, матеріальне та ідеальне, високе і низьке, благородне і підле 

вибудовуються в один ряд і підкоряються рішенню, в результаті якого одна річ 

вибирається, а інша відкидається. Інстинкт виживання, збереження власного життя 

...присутній в кожній живій істоті. Але для людини підкорення цьому інстинкту не 

є необхідністю. Життя для людини - результат вибору, ціннісного судження» [299, 

с. 7, 22]. Вибір серед іншого є одним зі способів ідентифікації людиною себе в 

системі певної владної моделі, сприйняття влади та владних інститутів. 

Соціально-антропологічний підхід до дослідження традиції виборності дає 

змогу узгодити філософську теорію вибору з політичною теорією виборності та 

основними концепціями праворозуміння. На цій спільності під час аналізу 

сучасних концепцій праворозуміння наголошує П. М. Рабінович. Гуманістичну 

спрямованість сучасних уявлень про праворозуміння учений вбачає в тому, що 

вони особистісно акцентовані, «центровані» на особу. У разі такого підходу 

феномен права інтерпретується не як дещо зовнішнє, суто об'єктивне стосовно 

людини, до чого вона повинна ніби підлаштуватися. Навпаки, таким феноменом 

вважають результат власного існування людини, але в обов'язковій співучасті, 

співпраці з існуванням іншого. 

Орієнтація на кожну людину, на врегулювання її індивідуальних 

особливостей, потреб, інтересів - такий загальний пафос не тільки сучасних 

концепцій праворозуміння, а й соціально-антропологічного підходу [330, с. 24]. 

Водночас, як зазначає Д. Гудима, антропологічно-філософські підходи не є 

винятково антропоцентричними (тобто такими, які в основу досліджень ставлять 

одиничну людину [113, с. 74]. Оскільки завдяки їм вивчають не тільки природу та 

сутність людини як родової істоти, а й біосоціального індивіда як невід'ємної 

частини певних людських спільнот, у дослідженнях яких людина розглядається 

тільки як елемент, частина цілого [113, с. 42]. Саме як частина спільноти людина 

обирає і відстоює своє право обирати. Отже, соціально-антропологічний підхід до 

традиції виборності неможливий без концептів «людини історичної» та «людини 

правової». Видатний французький філософ, соціолог, історик Реймон Арон 

оригінально поєднує ці концепції, стверджуючи, що відносини людей, неважливо, 
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чи йдеться про економіку або політику, ставлять специфічні проблеми, які не 

зводяться до абстрактних законів етики. Уявімо разом з традиційною філософією, 

що кожен індивід вільний, тому що він володіє певною здатністю мислити: як 

визначити права, на які він має право, права, від яких він готовий відмовитися 

тимчасово, щоб досягнути тієї чи іншої мети? Конкретні визначення завжди 

беруться з історичної реальності, а не з абстрактного імператива. Тобто, як уже 

було зазначено, або залишаються в емпіреї даремних принципів, або скочуються 

до дедукції деталей, які мають значення для визначеного часу [508, с. 502]. 

Отже, соціально-антропологічний підхід уможливлює і наголошує на 

конкретно-історичному аналізі виборності влади в Україні. Виборність постає не 

як історичний імператив, щось генетично притаманне українському народові, а як 

результат тривалого і неоднозначного історико-правового досвіду. Нормативно 

осмислений цей досвід і є традицією виборності влади в Україні. 

Історичність традиції виборності влади в Україні зумовлює виділення серед 

традиційних методів дослідження юридичних наук, передусім історії права, теорії 

права та конституційного права, спеціального методу, яким, на нашу думку, має 

стати історико-понятійний метод. 

Історичне розуміння понять, поєднання понять, історії та традиції 

зумовлюють вибір методів пізнання. Актуальним для вибору цих методів є погляд 

П. Рабіновича, що через методологічний канал вливаються у «душу» теорії 

держави та права (як й інших юридичних наук) ті теоретичні цінності, якими 

володіють інші науки [492, с. 36]. Концептуальним дослідницьким підходом, 

здатним забезпечити такий «методологічний канал» у дослідженні традиції 

виборності, в монографії вибрано антропологічний. Науковець Д. Гудима визначає 

антропологічні підходи, як «засновані на висновках певних видів антропології 

світоглядні ідеї про природу та сутність людини, які визначають особливості 

виявлення, добору і систематизації науковцем досліджуваних фактів, а також їх 

інтерпретації та оцінки» [113, с. 42]. Автор не випадково застосовує термін 

антропологічні дослідницькі підходи, класифікує їх за певними критеріями. 
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Відповідно до цієї класифікації в дослідженні традиції виборності ми застосували 

такі підходи: 

1. Соціально-антропологічний підхід, який уможливлює пізнання природи та 

сутності виборчих прав людини через з'ясування природи і сутності людських 

спільнот, а також явищ, які мають соціальне походження. 

2. Потребовий, який уможливлює пізнання виборності через з'ясування 

специфіки людських потреб, інтересів, цілей, а також мотивів і намірів діяльності. 

3. Герменевтичний, який сприяє пізнанню традиції виборності через 

інтерпретацію текстів, в яких закріплюються правові принципи тощо [113, с. 43-

48]. 

Герменевтичний підхід значною мірою поєднує вихідні засади історії понять і 

теорії правової традиції. Як справедливо зазначає Ю. Лобода стосовно правової 

традиції (на нашу думку, і її складової - традиції виборності), «що існує три мети 

обґрунтування та застосування понять, що так чи інакше передають момент 

традиційності, наступності у праві: 

- виправдання, легітимація чинної правової системи з посиланнями на її 

обумовленість попередніми стадіями правового розвитку; 

- пошук у правовому минулому моделей і принципів, здатних з точки зору 

дослідників сприяти вирішенню проблем сьогодення; 

- обґрунтування перенесення елементів правової культури одного народу у 

правове життя іншого на основі їх приналежності до спільної правової традиції 

(реальної чи міфічної) [274, с. 209]. 

Реалізація подібних завдань ставить запитання, які приводять нас до слів, що 

їх необхідно досліджувати як поняття. За таких умов комплексу традиційних для 

сучасної української історико-правової науки методів недостатньо. Окрім 

апробованих спеціальних методів, передусім історико-правового та порівняльно-

правового, заслуговує на увагу історико-понятійний. Цей метод дає змогу 

прочитувати слова в їхньому соціальному і політичному контексті, який був у 

минулому, згодом інтерпретується взаємовідношення слова і предмета або факту. 

Тільки завдяки діахронному принципу конкретні аналізи окремих понять 
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перетворюється з історичної інвентаризації в історію понять. Коли в ході другого 

етапу дослідження поняття виокремлюються зі свого контексту і їхні значення 

простежуються через ланцюг часів, а потім пов'язуються в єдиний ряд, відповідні 

історико-термінологічні етапи аналізу складаються в історію даного поняття [544, 

с. 34-35]. Отже, історико-понятійний метод дає змогу виокремити історичні зміни 

понять і водночас моменти незмінності, а тому спрямувати увагу на відмінності 

між аналізованими хронологічно значеннями слова і претензією історичного 

поняття на системність. Тільки тоді можуть простежуватися невідповідності, які 

виникають між старими значеннями слова, пов'язаними зі зникаючими реаліями, і 

новими його смисловими навантаженнями [544, с. 35]. 

Використання історико-понятійного методу ґрунтується на постулаті про те, 

що історія відображається в певних поняттях. Очевидно, що традиція виборності в 

Україні так само конденсується у певних поняттях, які сьогодні сформували 

поняттєвий апарат розуміння виборності у правовій науці. Проте історичні поняття 

та сучасні правові не завжди є тотожними. Становлення і розвиток традиції 

виборності влади як явища культури (передусім політичної та правової) - це 

неповторний, якісно відмінний від інших правових традицій процес, у результаті 

якого формується юридичне поняття, що дає змогу досліджувати правову 

традицію як із зовнішньої, історичної перспективи, так і з внутрішньої, генетичної. 

Предметне і методологічне розширення проблематики традиції виборності влади в 

Україні неможливо пояснити тільки через дослідження зовнішнього історичного 

контексту, з формуванням традиції виборності у ній починає працювати 

внутрішній механізм відтворення і розвитку, вивчати який можна за допомогою 

спеціальних методів юридичних наук, наприклад, догматичного. 

 

Висновки до розділу 1 

У першому розділі дисертації на основі аналізу наукової літератури 

розглянуто рівень висвітленості питань, які охоплюються предметом дисертаційної 

роботи. Проаналізовано стан дослідження основних понять, за допомогою яких 

описують традицію виборності влади в Україні. Такий аналіз є визначальним 
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кроком для подальшого формування історіографії традиції виборності як окремого 

напряму української історіографії. Йдеться, передовсім, про аналіз понять 

«виборність», «вибори», «виборче право», «виборча система», «демократія», 

«народ», «нація», «влада», «народовладдя». Констатовано значну розвиненість цих 

понять та не менш значний плюралізм у їхньому розумінні. Такий плюралізм 

зумовлений не тільки складністю, конкретно-історичним характером, а й тим, що 

їх вивчають різні науки, що послуговуються різним методологічним 

інструментарієм. 

Запропоновано перелік методів, які стають основою для історико-правового 

дослідження інституту виборності як складової української правової традиції. 

Провідним концептуальним підходом дослідження обрано соціально-

антропологічний підхід. «Пристосувати» соціально-антропологічний підхід до 

вивчення традиції виборності цілком можливо з огляду на історію його 

формування, зорієнтовану серед іншого на проблему «сутність людини та її вибір». 

Соціально-антропологічний підхід до дослідження традиції виборності дає змогу 

узгодити філософську теорію вибору з політичною теорією виборності та 

основними концепціями праворозуміння. Він уможливлює і наголошує на 

конкретно-історичному аналізі інституту виборності в Україні. Виборність постає 

не як історичний імператив, щось генетично притаманне українському народові, а 

як результат тривалого і неоднозначного історико-правового досвіду. 

Історичність традиції виборності влади в Україні зумовлює виділення серед 

традиційних методів дослідження юридичних наук, передусім історії права, теорії 

права та конституційного права, спеціального методу, яким, на нашу думку, має 

стати історико-понятійний метод. Використання історико-понятійного методу 

ґрунтується на постулаті про те, що історія відображається в певних поняттях. 

Очевидно, що традиція виборності в Україні так само конденсується у певних 

поняттях, які сьогодні сформували поняттєвий апарат розуміння інституту 

виборності у правовій науці. У дослідженні інституту виборності ми також 

застосували, крім вище зазначених, потребовий та герменевтичний підходи. 

Потребовий підхід уможливлює пізнання виборності через з’ясування специфіки 



98 

 

людських потреб, інтересів, цілей, а також мотивів і намірів діяльності. 

Герменевтичний сприяє пізнанню традиції виборності через інтерпретацію текстів, 

в яких закріплюються правові принципи тощо. 
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РОЗДІЛ 2 

ҐЕНЕЗА ТРАДИЦІЇ ВИБОРНОСТІ ВЛАДИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 

(ІХ-ХХ СТ.) 

 

2.1 Становлення традиції виборності влади в Україні 

 

Історико-правовий процес в Україні неможливо осмислити без розуміння 

традиції виборності влади та її впливу на всі його складові - державотворення, 

правотворення, трансформацію суспільного устрою та громадянського суспільства 

тощо. Отож, з узагальнюючим поняттям «виборність» і з його складовими 

поняттями так чи інакше пов'язані зміни української історії, в тім числі історії 

права. Це стосується однаковою мірою всіх її періодів та етапів, однак деякі з 

понять є наскрізними, такими, що майже у незмінному вигляді проходять через всі 

етапи історико-правового процесу, а деякі сформувалися і характеризують його 

певний етап чи кілька етапів. 

Найтісніший зв'язок поняття «виборність» чи «традиція виборності» в 

українській історії має з поняттям «народоправство». В українській історіографії 

це поняття особливе, передусім серед представників «народницького» її напряму. 

Найвиразніші представники цього напряму Микола Костомаров, Володимир 

Антонович, Михайло Грушевський розвивають ідеї про особливе «народне 

начало» українців. Романтична ідея особливого «духу народу», співзвучна з ідеями 

німецької історичної школи права, відносить виборче начало до основних рис 

народного ідеалу українців. У статті «Две русские народности» (1861), зіставляючи 

російський та український етноси, Костомаров зауважує у них розбіжні «начала», 

що нібито зумовили різний перебіг їхніх історій: в українців - демократизм та 

індивідуалістичне свободолюбство, у росіян - схильність шанувати владу і 

підпорядковувати особисте громадській волі, спільному обов'язку [639, с. 142]. 

Важливо, що романтична традиція в українському історіописанні щодо 

народоправства увібрала ще й засади античної історіографії. Ось як описував 
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грецький історик Фукідід народоправство античних міст-полісів: «И так как у нас 

городом управляет не горсть людей, а большинство народа, то наш 

государственный строй называется народоправством. В частных делах все 

пользуются одинаковыми правами по законам. Что же до дел государственных, то 

на почетные государственные должности выдвигают каждого по достоинству, 

поскольку он чем-нибудь отличился не в силу принадлежности к определенному 

сословию, но из-за личной доблести. Бедность и темное происхождение или низкое 

общественное положение не мешают человеку занять почетную должность, если 

он способен оказать услуги государству» [594, с. 80]. Тобто непересічний внесок 

класичного народоправства полягає передусім у відокремленні особи правлячого 

магістрата від посади, яку він займав, і перетворенні її в тимчасову і виборну. 

Отже, було відкрито метод, який дав змогу вільно мобілізувати здібності кожного 

громадянина на благо всієї політичної спільноти, а також, в принципі, а часто і на 

практиці, здатний приводити до зміни уряду без насильства [239, с. 51]. Класичне 

народоправство було реалізовано і на території сучасної України в античних 

державах Північного Причорномор’я [82]. 

Народоправство в українців розвивалося в умовах різноспрямованих історико-

правових процесів, серед яких найважливішими були становлення влади, держави, 

права, суспільних (територіальних громад), професійних (цехів), релігійних 

(братств) спільнот громадянського суспільства. Отже сформувалися три історичні 

лінії народоправства: народоправство в управлінні державою; народоправство як 

самоврядування спільнот (передусім громад); народоправство як складова 

громадянського суспільства. 

В українській історії елементи виборів простежуються ще у давні часи. Як 

зазначає В. Погорілко, виборність існувала на території сучасної України ще у 

додержавний час [218, с. 297]. Уже в період існування на українських теренах 

структур антської держави (до якої однак поняття «держави» у сучасному 

розумінні слід застосовувати обережно), предки українців застосовували 

відповідні механізми, які спиралися на демократичні вирішення політичної 

організації. Зазначимо, що Михайло Грушевський вважав, що українські етнос та 



101 

 

мова формувалися на антській основі [108; 386]. Основну роль у антській державі 

виконували племінні збори, які пізніше в Київській Русі перетворилися у віче. 

Водночас владу у період між племінними зборами, по суті, виконувала рада 

старійшин, яка не мала ознак одноособового керівництва [107, с. 40], що засвідчує 

існування в той час колегіальних форм управління. Інститути безпосередньої 

демократії у її сучасному розумінні знаходимо в часи Київської Русі. Зокрема, Іван 

Крип'якевич писав, що у той період владу над усім громадянством та державою 

мали князі. Княжа влада набирала сили поволі, протягом тривалого часу. 

Візантійський історик IV ст. Прокопій Кесарійський наголошував щодо слов'ян, 

що вони не управляються одною людиною, а здавна живуть у народоправстві: - 

громада вирішувала свої справи самостійно, на власний розсуд на загальних 

зборах, і тому у них щастя і нещастя в житті вважається спільною справою. Однак, 

без сумніву, найбільший вплив вчиняли «кращі люди», тобто племінна старшина 

[243]. Дещо пізніше влада старшини втратила значення, переходячи до рук князя. 

Віча збиралися рідко, тільки у виняткових випадках, коли треба було впорядкувати 

державні справи [592, с. 234]. Віча також збиралися для виборів князя. Віче 

вирішувало, кого змінити на троні. Також існувало спадкове право, відповідно до 

якого один із князів мав право управляти державою. Були випадки, що громада не 

була задоволеною з князя та обирала собі іншого [175, с. 8]. Принцип вирішення 

найважливіших проблем на вічі існував на всіх землях Київської Русі. Деякі 

джерела з цього періоду засвідчують наявність своєрідного поділу влади: найвища 

влада над собою належить до землі і це є її правом; вона має мати князя, без якого 

не може існувати. Де є земля - там віче, а де віче - там буде і князь: віче повинно 

його обрати. Земля буде владою над собою, віче - проявом влади, а князь - його 

органом [386]. Професор П. Гураль звернув увагу на певні обмеження для знаті у 

діяльності давньоруських віч. Він стверджує, що «віче – це народні збори, що були 

складовою частиною соціально-політичного механізму древньоруського 

суспільства [109]. 

Подібно до того, як в далекі часи народні збори не обходилися без племінної 

знаті, так і в Київській Русі неодмінними їх учаснаками були вищі особи: князі, 



102 

 

церковні ієрархи, бояри, багаті купці. Нерідко вони керували вічевими зборами. 

Але керувати і панувати – зовсім не одне й теж. А тому наявність лідерів-

керівників (зауважимо, до речі, що без них не в стані функціонувати будь-яке 

суспільство, навіть саме примітивне) на вічевих сходах не можна розцінювати в 

якості ознаки, що вказує на відсутність вільного волевиявлення «вічевиків» [106, с. 

53]. Незважаючи на відсутність постійної практики, можна однак ствержувати про 

певну тяглість демократичних традицій в Україні. 

Зазначені історичні лінії найбільш повно і яскраво відобразилися в історії 

демократичного віча, яке на початках постало як народні збори і заснувало 

традицію парламентаризму українців (як складову державної і правової традиції), 

традицію самоврядування (як орган міського самоврядування) та традицію 

громадського врядування (у формі мітингу, зборів, сходу тощо). Отже, ґенеза 

виборності у Давній Русі простежується у трансформаціях віча. У звичній схемі 

української політичної історії віче передує в розвитку державної влади, її 

представницьких органів козацьким радам. Така схема опосередковано на декілька 

століть перериває традицію виборності українців, викреслюючи з її розвитку епоху 

з усталеною назвою «шляхетської демократії» на українських землях Великого 

князівства Литовського, Польського королівства та Речі Посполитої. Заперечення 

спільної спадщини цих держав, зокрема у творенні традиції виборності, польський 

учений Анджей Сулима Камінський пояснює «польським історіографічним 

імперіалізмом». Зіткнувшись з ним, «білоруси й українці у відповідь обітнули всі 

зв'язки, що поєднували їх з Річчю Посполитою, бо з польською Річчю Посполитою 

не хотіли мати нічого спільного. Вони зреклися своєї шляхти і витвореної нею 

держави, натомість зосередилися на соціальних заколотах, козацьких повстаннях 

та політичних і культурних течіях власного минулого, спрямованих проти Польщі» 

[170, с. 22]. Така емоційна позиція значно збіднює традицію виборності українців, 

позбавляючи її не тільки історичного досвіду «шляхетської демократії», а й 

початків становлення виборчого права, його принципів, окремих правових 

конструкцій, практик захисту виборчих прав тощо. Повернення їх до 

історіографічного дискурсу є об'єктивним процесом з огляду на роль виборності у 
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формуванні політичної та правової культури шляхтичів, у тім числі руських 

(українських). Сучасні дослідження цієї культури дають підстави стверджувати, 

що розвиток традиції виборності на українських землях Великого князівства 

Литовського (Литовсько-Руської держави), Польського королівства та Речі 

Посполитої був побічним, чи додатковим ефектом тріумфального утвердження 

шляхетських вольностей. Саме вони визначили одну з основних ліній становлення 

виборності - станову виборність державних органів. На відміну від виборності у 

міському самоврядуванні ця виборність була елементом станового представництва 

єдиних повноправних громадян - шляхтичів. В її основі - надетнічна та 

надконфесійна ідеологія «народу - шляхти» [640, с. 14]. 

Саме звичаї і практики усталених інституцій цього «народу-шляхти», а не 

теорія права дають змогу виокремлювати виборність як одну з найважливіших рис 

«шляхетської демократії». Це пояснюють суперечливістю основних конститу-

ційних прав, про що аргументовано зазначає Н. Дейвіс. Як неупереджений 

сторонній дослідник історії Речі Посполитої він стверджує, що «згідно з 

Люблінською унією, пункти якої польські правники вважають священними, окремі 

суверенітети Королівства Польського і великого князівства Литовського були 

добровільно ліквідовані 1569 р. і назавжди поєдналися в нову суверенну сутність - 

об'єднану Rzeczpospolita... Всі закони, які суперечили унії, були скасовані. Але 

згідно з Третім Литовським статутом 1588 р. окреме існування Великого 

князівства Литовського зберігалося непорушним, а всі закони, які суперечили 

цьому статутові, зокрема кілька пунктів Люблінської унії, були проголошені 

нечинними. Хоч як подивитись на це питання, а ситуація була абсурдна» [119, 

с. 286]. 

Суперечності історико-правового розвитку зумовили виняткову роль 

шляхетських сеймиків - основної одиниці політичного життя в Польсько-

Литовській державі. Н. Дейвіс стверджує, що «сеймик викристалізувався в XV ст. з 

попередніх форм зборів, що їх організовувала шляхта, здебільшого для військових 

цілей, і став постійною консультативною інституцією в усіх провінціях 

королівства, а згодом і Речі Посполитої» [149, с. 186]. Трансформацію сеймиків у 
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Галичині у складі Польського Королівства детально описує І. Бойко. Загалом 

позитивно оцінюючи запровадження шляхетських сеймиків на Галицьких землях 

як один з етапів становлення та розвитку місцевого самоврядування на українських 

землях згідно з європейськими традиціями, учений акцентує також на їхніх 

виборчих функціях [29, с. 305-310]. Для реалізації цих функцій існували окремі 

форми засідань сеймиків. Сучасні дослідники серед таких виділяють: sejmiki 

poselskie, або передсеймові, які скликали для обрання депутатів вального сейму та 

надання їм інструкцій; sejmiki deputackie, які обирали кандидатів для служби в 

коронному суді [759, s. 56-57; 119, с. 287]. Зазначені сеймики випрацювали виборчі 

практики, що суттєво вплинули на традицію виборності. Зокрема, усталилися 

вимоги (цензи) до депутатів вального сейму та практика інструкцій обраним 

депутатам (послам). Ці інститути трансформувалися унаслідок державно-правових 

реформ. Наприклад, депутатом вального сейму у Польському королівстві міг бути 

шляхтич, який володів земельною ділянкою і досяг 23 років. Не міг стати 

депутатом шляхтич, який мав незавершену судову справу на розгляді сейму, а 

також у випадку невиплати ним податків. Право голосувати на сеймиках (активне 

виборче право - І.П.) мали шляхтичі, які мешкали у відповідному воєводстві чи 

повіті і мали маєток, а також єпископи, воєводи, каштеляни, посадові особи 

різного рівня. Для участі в сеймику треба було досягти хоча би 18 років [29, 

с. 308]. У період зародження і розвитку конституційної монархії у XVIII ст., на 

думку Б. Тищика, «від участі в роботі сеймиків усунуто безмайнову шляхту, 

шляхту - голоту. Тут брала участь землевласницька шляхта, їхні сини (з 18 років), а 

також шляхтичі - пожиттєві орендатори землі, якщо вони сплачували певну суму 

податків. Шляхтичів, які мали право брати участь у роботі сеймиків і право 

голосувати, записували у спеціальні, так звані земські книги [573, с. 109]. Отже, 

попри те, що шляхта становила, за різними оцінками, від 6 до 10 відсотків усього 

населення Речі Посполитої [378, с. 37] і вважала себе за найвищу владу в державі, 

реальні політичні права, зокрема право обирати державні органи чи бути обраним 

до них, належали не всім шляхтичам. За таких умов зростала вага специфічного 

інституту «шляхетської демократії» - інструкцій місцевих сеймиків обраним 
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депутатам вального сейму. Можливо, що цей інститут є своєрідною предтечею 

сучасних наказів виборців. Більшість сучасних дослідників звертають увагу на 

докладний, провінційний характер інструкцій місцевих сеймиків, коло вимог яких 

формально нічим не обмежувалося [119, с. 290-291; 378, с. 269]. Інструкція була 

важливим документом і виглядала відповідно. Наприклад, інструкція сеймика 

Волинського воєводства 1595 р. містилася на шести великих сторінках і була 

скріплена 94 (!) особистими печатками, навпроти багатьох з яких стояли підписи 

їхніх володарів [378, с. 271]. З часом інструкції сеймиків як інститут права 

трансформувалися з огляду на трансформацію «шляхетської демократії» загалом. 

Конституція 1791 р. серед принципів майбутньої організації державно-політичного 

устрою Речі Посполитої основними визначила принцип суверенності народу та 

принцип поділу влади. Український конституціоналіст П. Стецюк наголошує на 

тому, що такі важливі зміни у розумінні сутності державної влади потребували 

революційних змін усталених суспільно-політичних поглядів. Зокрема, в частині 

третій ст. 7 автори «Закону про правовий устрій» (Конституції 1791 р. - І. П.) 

прямо зазначали: «Забезпечуємо вільному польському народові право 

встановлення законів та право нагляду над усією виконавчою владою, а також 

право вибору урядовців до магістрату». «І якщо теза про виборний характер 

органів законодавчої влади чи тих же магістратур (органів судової влади) 

потребувала тільки якісного «поглиблення», надання цим процесам реального 

характеру, в основі якого мав би лежати згаданий вище принцип народного 

суверенітету, то з владою виконавчою ситуація виглядала дещо складніше.» [560, 

с. 43]. 

Одним із засобів надання виборності реального характеру стали спроби 

Палати депутатів скасувати обов'язкову силу інструкцій, які ухвалювали сеймики 

на місцях. На думку Л. Бучковського та П. Стецюка, відтепер депутати Сейму, 

згідно з Конституцією Польщі, ставали «представниками усього народу» і повинні 

були вирішувати насамперед загальні справи. У такий спосіб польський Сейм 

пробував нарешті позбутися своєї середньовічної риси станового парламенту та 

прагнув стати представником усього народу [44, с. 26]. 
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Отже, утвердження виборності як складової державної традиції Литовської 

держави, Польського Королівства та Речі Посполитої потрібно розглядати у 

єдності з формулюванням доктрини влади. Це яскраво відображається у двох 

складових виборності - виборності короля та виборності органів місцевого, 

насамперед міського, самоврядування. 

Виборність короля стала безумовною особливістю історико-правового 

розвитку Речі Посполитої, її доктрини державної влади. Сторонній сучасний 

спостерігач визнає вибори короля «подією незвичайною. Теоретично в них мав 

право брати участь кожен шляхтич Речі Посполитої, а на практиці короля звичайно 

обирало десять - п'ятнадцять тисяч чоловік. Будь-який шляхтич - католик - поляк 

чи іноземець - мав право подати свою кандидатуру. Кожна провінція спершу 

обговорювала питання виборів на своїх сеймиках і здебільшого приїздила до 

Варшави з певними уявленнями про свої симпатії. Але процес, завдяки якому та 

орда озброєних вершників досягала одностайної постанови, вибравши з-поміж 

десятків кандидатів і позицій, можна було б охарактеризувати тільки як акт 

конституційної інтуїції» [119, с. 293]. Панування на виборах короля звичаїв на 

противагу законам було причиною не тільки численних громадянських воєн, а й 

однією з головних причин занепаду монархії. 

Дещо іншу природу мала виборність у територіальних громадах, насамперед 

міських, сформована на засадах міського (магдебурзького) права. Науковець В. 

Кіселичник, аналізуючи міське право Львова у Середньовіччі, серед його засад 

виділив ті, які стосуються традиції виборності, а саме: виборність самоврядних 

органів та їхня відповідальність за свою діяльність перед громадою; реальна 

можливість кожного жителя міста бути обраним до самоврядних органів 

територіальної громади (формальна рівність членів громади) [181, с. 116]. 

Традиція виборності в самоврядуванні українських міст формувалася впродовж 

всієї тривалої історії магдебурзького права в Україні і не залежала від різних 

історичних ліній у розвитку виборності державних органів. Це дає підстави 

стверджувати, що поняття виборність на українських землях у Середньовіччі, чи 
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принаймні більшій його частині, змінювалося разом з розумінням поняття 

«народоправство». 

Перехід до представництва середньовічного зразка уможливив виборність 

державних органів, органів самоврядування та судів. Це зумовило виникнення 

виборчих практик, на яких історично ґрунтуються окремі сучасні принципи та 

конструкції виборчого права. Проте більшість зазначених історико-правових 

процесів залишилися незавершеними, відтак суперечливими з погляду їхньої 

оцінки. Серед таких становлення «козацької демократії», яке відображає питомо 

українську лінію у розвитку традиції виборності. Для цієї лінії характерним є 

перенесення звичаєвих виборчих практик у процеси державотворення та 

правотворення Козацької України (Гетьманщини) [31]. Серед чинників, які це 

зумовили, тривала відсутність в українській політичній думці доктрини влади на 

системному рівні. Проте, на думку Н. Яковенко, вже «у текстах 1620-1640-х років 

...можна зауважити побутування трьох відмінних струменів у тлумаченні 

«правильної» влади. Її ототожнюють або з традиційним авторитетом княжих родів 

руського походження, або з верховенством Руської Церкви та її ієрархів, або зі 

шляхетським народоправством річпосполитського зразка [640, с. 397-398]. У 

реалізації шляхетської ідеї народоправства в козацькому суспільстві Н. Яковенко 

наголосила на суперечності між «прямою козацькою демократією» та 

представницькою її формою, що вивела її на більш архаїчний пласт уявлень про 

природу влади, її обов'язки та очікувані форми репрезентації [640, с. 401]. 

Зазначимо, що про цей архаїчний пласт йдеться вже в описах козацьких рад їхніх 

сучасників - іноземців. 

Зокрема, під час опису виборів на Січі, який виконав Гійом Левассер де 

Боплан, зазначено: «Коли зберуться усі старі полковники і старі козаки, які 

користуються серед них пошаною, кожен з них віддає свій голос за того, кого 

вважає найздібнішим, і його визначають більшістю голосів. Якщо обраний не хоче 

приймати посади, відмовляючись через невміння, малі заслуги, брак досвіду чи 

похилий вік, це йому не допомагає. Відповідають лишень, що він дійсно не 

заслужив такої честі і тут же, не гаючись, одразу ж убивають його, як якогось 
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зрадника. Якщо обраний козак приймає на себе обов'язки старшого, то дякує 

зібранню за виявлену честь, хоча додає, що недостойний і для такої посади 

нездатний. Далі ж, однак, урочисто запевняє, що докладе зусиль і старання, аби 

гідно послужити як всім взагалі, так і кожному зокрема, і що завжди готовий 

покласти своє життя за своїх братів (так вони називають між собою один одного). 

На ці його слова кожен плеще в долоні, вигукуючи: «Слава! Слава!». Потім усі 

один за одним відповідно до свого рангу йдуть вклонитися йому, а старший подає 

їм руку, що у них служить за форму вітання. Ось так вони вибирають свого 

старшого, що часто відбувається серед Дикого Поля. Вони йому дуже підкоря-

ються. Цей старший їхньою мовою називається гетьманом, його влада необмежена 

аж до права стинати голови і садити на палю тих, хто провинився. Гетьмани дуже 

суворі, однак нічого не починають без військової наради, яку називають Радою. 

Немилість, якої може зазнати старший, змушує його бути дуже обачним у своїх 

діях, зокрема, щоб не трапилось жодної невдачі, коли веде їх у похід, і щоб він 

проявив себе хитрим і відважним під час непередбачених зіткнень з ворогом, 

оскільки за виявлену малодушність його вбивають як зрадника. Негайно 

обирається новий отаман так само, як я розповідав вище. Керувати ними і вести їх 

у похід - нелегка справа, і нещасний той, кому це випадає. За сімнадцять літ, доки 

я служив у цьому краї, усі, хто обіймав цей уряд, скінчили погано» [32, с. 70-71]. З 

цього твердження можна дійти висновку, що на Січі існував своєрідний поділ 

влади, тому рада, яка була прототипом парламенту в сучасному розумінні, могла 

ухвалювати рішення про відкликання гетьмана з будь-якого приводу. На 

Запорізькій Січі, крім гетьмана, обирали суддю, писаря, осавула та інших 

урядників, яким вручали, відповідно, печатку, каламар, а осавулові – палицю [637, 

с. 7]. Також зазначимо, що звичаї, які панували на Січі, мали світський характер. 

Вибори гетьмана та старшини відбувалися без участі духовенства, обрані на 

посаду підтверджували свою готовність виконувати волю виборців не перед 

іконостасом, а серед зібраних у колі, кланяючись їм у пояс на всі сторони світу 

[802, s. 176]. 
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За часів Богдана Хмельницького найвищим законодавчим органом влади була 

Військова Рада. Разом зі зміцненням його влади Військова Рада втратила своє 

значення. Проте вона мала право обрання гетьмана та козацької старшини. Щодо 

найважливіших справ рішення приймав сам гетьман. Він був офіційним лідером 

козаків, який володів широкими повноваженнями у політичних, військових, 

фінансових та судових справах. Старшина була відповідником нинішніх міністрів, 

які здійснювали керівництво окремими галузями суспільно- економічного життя. 

На місцевому рівні владні повноваження належали полковникам та сотникам. На 

рівні полку владу мав полковник, а також обрана старшиною та наділена значними 

повноваженнями полкова рада. Полкова рада могла навіть відправити у відставку 

із займаної посади полковника. На нижчому рівні владними повноваженнями 

володів сотник та його помічники. У містах же влада належала до міської 

старшини, а в селах - до сільських отаманів. У великих містах, які мали 

магдебурзьке право, влада належала магістратам [109, с. 1-30; 733]. 

Підсумовуючи подібність і відмінність двох історичних ліній у розвитку 

народоправства, а відтак традиції виборності, треба звернутися до наукового, а не 

міфологічного осмислення політичних і правових реалій на українських землях у 

XVII-XVIII ст. Зокрема, Н. Яковенко обґрунтовано вважає, що «схожість козацької 

і річпосполитської «демократій» є швидше продуктом спільного риторичного 

канону описування усіх речей, ніж схожістю їхньої суті. Уже перший відомий опис 

січової ради 1594 р., складений очевидцем, австрійським дипломатом Еріхом 

Лясотою, показує не стільки «пряму демократію», організовану на засадах 

«одностайної згоди», скільки архаїчну вояцьку спільноту, чия «елекційна» 

поведінка перегукується з описаними ще в Цезаря звичаями стародавніх германців: 

там незгідних вважали дезертирами і зрадниками та вбивали (Coes B. G, XXIII), 

тут їм погрожували втопити, коли вони не виявлять покори загалові» [640, с. 418-

419]. Спроба описати чи втілити закони козацького братства у готові формули 

«шляхетської демократії», в тім числі у виборності державних органів Козацької 

держави, призвела до нерозв'язних суперечностей, наслідком яких стала Руїна. 

Розуміння народоправства як колективної волі козацького війська по суті 
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знецінило започатковані принципи та інститути виборності, проте не поставило під 

сумнів її тривку традицію. Це стає очевидним у подальшому, в період наступу на 

козацькі права і вольності, на державну і правову традицію українців Московської 

держави. 

«Демократизм» на козацьких землях суперечив панівній у Московській 

державі тенденції до абсолютизації влади. За часів царя Олексія Михайловича 

майже не скликалися земські собори, а після 1653 р. вони узагалі перестали 

функціонувати. Зрештою, рішення земських соборів були звичайною формаль-

ністю, оскільки вони приймалися ще до моменту скликання собору [613, с. 380]. 

Після приєднання козацьких земель до Московської імперії козацька старшина 

склала присягу на вірність цареві, однак вимагала від його послів складення 

присяги від імені царя про виконання взятих ним зобов'язань щодо Козаччини. 

Проте царські посли заперечили можливість складення царем присяги своїм 

підданим [547, с. 87]. Раніше у процесі акту отримання влади з новообраним 

князем брав участь народ, який разом з ним проголошував присягу (цілував 

розп'яття), при цьому процедура складання присяги відрізнялися у випадку 

спадкування та обрання. Факт обрання не давав ще повноти влади, й у тексті 

присяги були зазначені можливі дії підданих, яких міг остерігатися обраний князь 

[73, с. 187]. 

Абсолютизація влади у Московській імперії мала своє історичне коріння. 

Дослідник С. Гербенштейн, порівнюючи монархічні інститути влади у Європі та в 

Московській державі часів Василія III (який помер 1533 р.), був шокованим 

безмежністю княжої влади. Він зауважував, що князі мають владу як над 

світськими, так і над духовними особами, та вільно, як хочуть, розпоряджаються 

життям та майном усіх [91, с. 28]. Крім того, не можна їм заперечувати чи мати 

іншу думку, усі вважають себе холопами, тобто рабами князя [91, с. 66-68]. 

Гетьман Хмельницький дуже швидко зауважив загрози зі сторони Москви, а тому 

почав шукати нових союзників. Однак його плани перервала несподівана смерть у 

1657 р. [297, с. 235-242]. 
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Оскільки українські землі після смерті Богдана Хмельницького залишалися 

під протекторатом різних держав, змінилася процедура вступу на посаду гетьмана. 

Зберігаючи козацькі звичаї, процедуру доповнено елементами, які свідчили про те, 

з чиєї ласки обраний гетьман займав посаду. Наприклад, у літописі Самовидця 

зазначено, що 1671 р. прислав його милість король булаву, бунчук, хоругву та 

бубни козакам, дозволяючи їм обрати собі гетьмана. Військо в Раді дало 

гетьманство Михайлові Ханенкові, на що дали дозвіл коронні гетьмани [272, 

с. 111]. 

Характеризуючи українські землі під російським пануванням за часів Петра І, 

складно зазначати про реальні вибори гетьмана, незважаючи на те, що українським 

землям було гарантовано широку автономію в межах Російської імперії. Як писав 

Олександр Рігельман про вибори Івана Мазепи, одного з найславніших козацьких 

гетьманів за часів Петра І, думський дяк прийняв від старшини присягу на 

гетьманські артикули, а потім розіслали ці артикули до усіх міст, щоб їхні 

магістрати та духовенство також під ними підписалися та присягнулися. Бунт 

козацький, який готувався, придушено, представили козакам царський документ, 

що затверджував обрання Мазепи, а решту запорожців просто підкупили [510, с. 4-

9]. Насправді відбувалася фальсифікація процедури обрання гетьмана козацькою 

радою. Ось як описує цей факт Олександр Оглоблин: «Рада відбулася на великій 

низині біля козацького табору. Місце виборів було оточено щільним колом 

московського війська. Біля козаків розставлено стрільців і рейтарів. На раді були 

присутніми тільки 800 кінних та 1200 піших козаків, тобто дуже невелика кількість 

козацького війська. Старшина, яка стояла у перших рядах, викрикувала ім'я 

Мазепи, а коли хтось пробував назвати ім'я Борковського, їх одразу ж зупиняли» 

[349, с. 132]. Московська влада, фальшуючи вибори та «пропонуючи» на посаду 

гетьмана Івана Мазепу вважала, що він є найбільш безпечною для Москви 

кандидатурою з погляду незалежницьких настроїв значної кількості старшини і 

козаків. Відразу після виборів 1687 р. було підписано так звані Коломацькі статті, 

що стали своєрідною конституцією українсько-московських відносин за часів 

урядування Івана Мазепи. Ці статті не були корисними для України, вони 
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зв'язували руки Мазепі, обмежуючи його гетьманську владу та ламаючи раніше 

укладені з Москвою договори гетьмана Богдана Хмельницького [54, с. 144-157]. 

Якщо стверджувати про органи законодавчої влади у тогочасній Росії, то 

зазначимо, що цар Петро І своїм розпорядженням від 22 лютого 1711 р. заснував у 

Росії замість Боярської думи Сенат як найвищий орган влади. Проте Петро І 

визначив Сенат як орган, який здійснює управління на час відсутності царя [154, 

с. 72], тобто Сенат як орган колегіальної влади, був створений не для здійснення 

законодавчої влади, а власне для управління державою на час відсутності царя [73, 

с. 255]. Очевидно є, що Петро І передбачав тимчасовий характер діяльності 

Сенату, оскільки у вищезазначеному розпорядженні не було жодних вказівок про 

права, обов'язки та статус Сенату у системі управління [356, с. 410]. 

Після періоду гетьманування Івана Мазепи Російська імперія починає 

поступово обмежувати автономні повноваження козацьких гетьманів, а 10 

листопада 1764 р. Катерина ІІ усунула із займаної посади останнього українського 

гетьмана Кирила Розумовського, ліквідувала інститут гетьманату та заснувала 

Другу малоросійську колегію - царську адміністративну структуру для управління 

територією гетьманату [766, р. 889-890]. Під час засідань колегії козаки та росіяни 

повинні були сидіти поруч, щоб не могла між ними виникнути хибна думка, що є 

вони різної національності [372, с. 961-962]. 

Незважаючи на утиски та обмеження української автономії за часів Петра І, 

гетьманат під час заняття царського трону Катериною ІІ все ще дуже істотно 

відрізнявся на тлі решти імперії своїми інститутами, виборністю гетьманів, 

місцевим самоврядуванням та застосуванням окремого, «давнього» законодавства. 

Усе це разом формувало систему, що глибоко вкорінилася у свідомості 

суспільства. По суті упродовж майже ста років українські землі функціонували як 

автономія під владою царя, яка мала можливість здійснювати власну зовнішню 

політику, мала своє військо та правову систему. З метою забезпечення поглинання 

українських земель до структури імперії Катерина ІІ 4-5 червня 1775 р. за 

допомогою розквартированих на території України російських військ силою 

знищила Запорізьку Січ, а пізніше своїм Маніфестом від 3 серпня 1775 р. 
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цілковито ліквідувала запорізьке козацтво як потенційну загрозу для імперської 

політики [373, с. 225-226]. Отже, тогочасний і сьогоднішній досвід, коли Росія у 

2014 р. за допомогою підрозділів російського Чорноморського флоту анексувала 

територію Автономної Республіки Крим, ще раз підтверджує відомий вислів 

першого канцлера Німецької імперії Отто фон Бісмарка про те, що угоди з Росією 

не вартують паперу, на якому вони підписуються [522]. У 1781 р. на українських 

землях запроваджено російську систему губерній, тобто цілком ліквідовано 

традиційний адміністративний поділ. 

Подальша доля українських земель, що перебували у складі Російської імперії, 

подібна на долю інших земель цієї імперії. Якщо ж ідеться про інститут 

виборності, то лишень у серпні 1905 р. було прийнято акти про заснування 

Державної Думи та Положення про вибори до Державної Думи, за якими вибори 

до Думи відбувалися на основі куріальної системи із застосуванням майнового 

цензу. Думу створювали як дорадчий орган для написання та обговорення законів, 

вона не мала законодавчої влади та була цілковито залежною від царя. Проте 

зазначимо, що ця Дума ніколи не була створеною [314, с. 57]. Лише царським 

маніфестом від 17 жовтня 1905 р. [75, с. 35] було обмежено владу монарха та 

запроваджено поділ влади на владу монарха та обрані населенням органи влади 

[67, с. 224-225]. Зазначений маніфест проголошував, що населенню даруються 

природжені основи громадянської свободи на принципах недоторканості особи, 

свободи совісті, зібрань та асоціацій [527, с. 41]. Щодо виборчих прав 

запроваджено, що участь у виборах до Державної Думи братимуть також ті класи 

населення, які сьогодні є їх позбавлені [527, с. 41]. Як декларацію можна 

сприймати твердження про те, що абсолютна влада стала у Росії минулим [179, 

с. 293], оскільки цар обмежив свою владу на користь Державної Думи. Адже 

спочатку вона не мала повноважень законодавчого органу влади, а отже, 

неможливо було стверджувати про початок парламентаризму в Росії. 

На основі Маніфесту від 17 жовтня 1905 р. ухвалено розпорядження про 

внесення змін до Положення про вибори до Державної Думи від 11 грудня 1905 р., 

яким збільшувалася кількість курій з трьох (курія землевласників, міська та 
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селянська) до чотирьох (додатково - робітнича) та збільшувалася кількість 

виборців міської курії. Проте й у цьому випадку не можна стверджувати про те, що 

думські вибори стали загальними, рівними чи прямими. Адже права участі у 

виборах не мали жінки, військові, низка представників національних меншин, а 

також молодь у віці до 25 років і представники кочових народів. За новою 

виборчою системою до Думи обиралося 524 депутата, при цьому 488 з них 

походило з 53 губерній європейської частини імперії, а 36 - з інших її частин [489, 

с. 453]. Крім того, було прийнято Маніфест про зміну форми Державної Ради [48], 

а також розпорядження про перебудову форми Державної Ради та про форму 

Державної Ради від 20 лютого 1906 р. [48]. У результаті виборів обрано 

двопалатний парламент, що складався із двох рівноправних палат - Державної 

Думи і Державної Ради, яка унаслідок перетворення з дорадчого органу при 

імператорі стала верхньою палатою парламенту, що володіє правом вето по 

відношенню до рішень Державної Думи. Перший російський парламент володів 

правом законодавчої ініціативи, за винятком основних законів, які приймав 

винятково цар. Важливим був також закон про товариства та союзи від 4 березня 

1906 р. [153], який став першим в історії Росії законодавчим актом, що дозволяв 

діяльність у державі політичних (у тім числі й опозиційних) партій. 

Отже, правова політика російського абсолютизму у сфері створення системи 

виборів до державних органів була спрямована на збереження самодержавної 

політичної системи і майже не вплинула на традицію виборності українців. Певне 

значення для її розвитку мала сформована у другій половині XIX ст. система 

виборів у місцеві органи влади, яка отримала необхідні характеристики, 

притаманні цьому явищу, - від детального виборчого законодавства до 

налагодження організації і порядку виборів, від ясно проголошених виборчих прав 

учасників голосування до чітких механізмів реалізації активного і пасивного 

виборчого права [382, с. 195]. У порівняльно-історичному дослідженні міського 

права в Україні Л. Хомко наголошує на зв'язку між російською моделлю місцевого 

самоврядування та системою виборів до органів самоврядування. Порівняння 

інститутів міського права, зокрема виборчого права, утвердило наукову позицію 
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автора про реалізацію в українських містах Росії моделі самоврядування, яку 

умовно можна назвати моделлю «господарського самоврядування міської 

громади». Ця модель ґрунтувалася на засадах децентралізації влади, усуненні 

громад від політичної діяльності та виконанні ними передусім господарських 

функцій [597, с. 14]. Таке розуміння місцевого самоврядування передусім 

вплинуло на коло виборців, провідним цензом для визначення якого став майновий 

ценз. Наприклад, Міське положення (Городове положення) 1870 р., встановивши 

трьохрозрядну виборчу систему, у ст. 17 чітко визначило склад міських виборців. 

Активне виборче право належало російським підданим, які досягли 25-річного 

віку, володіли в межах міста на праві власності нерухомим майном, яке підлягало 

обкладенню податком на користь міста. У цю ж категорію увійшли власники 

торгівельних і промислових закладів з купецьким свідоцтвом, з якого виплачували 

на користь міста встановлений збір [99]. Водночас, як слушно стверджує К. Лен, 

потрібно визнати той факт, що зазначена виборча система на той історичний 

момент дала змогу розпочати процес модернізації міського самоврядування. На 

фоні відсутності елементів громадянського суспільства, низького рівня 

правосвідомості, повсюдної байдужості до громадського життя абсолютної 

більшості городян чекати хоча б якоїсь зацікавленості в новому міському устрої 

можна було тільки від тих обивателів, для яких будь-які зміни міського врядування 

могли означати зміни основних умов їхньої життєдіяльності [265, с. 9]. 

Нове Міське (Городове) положення 1892 р. [320], що отримало назву міської 

контрреформи, значно урізало принципи позастановості й виборності в органах 

місцевого самоврядування, замінило податковий ценз майновим [568, с. 243]. 

Податковий та майновий ценз суттєво обмежили коло виборців. У дисертаційному 

дослідженні В. Горбачова ґрунтовно проаналізовано виборче право та практику 

його застосування в українських містах. Автор визначив, що внаслідок реформи 

виборчі права в Україні одержала приблизно десята частина городян у віці за 18 

років (11,2 - 12,9%) [98]. Ще більш показовими є не відносні, а абсолютні числа 

виборців. У Харкові на виборах представницького органу громади - міської думи, 

виборче право отримали 2 291 житель, що було утричі менше, ніж під час дії 
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Міського положення 1870 р. (1889 р. - 6 890 осіб, що становило 4% від усіх 

жителів) [626, с. 68]. У Києві на перших виборах міських гласних у 1870 р. 

налічувалося 3 222 особи з активним виборчим правом, з яких 96 з першої 

категорії, 532 - з другої, 2 594 - з третьої [93, с. 175-176]. Кількість виборців, які 

мали право голосу і брали участь у виборах, постійно знижувалася. Це пояснюють 

не тільки зростаючими матеріальними вимогами до виборців, а й суперечностями 

інтересу до місцевих виборів та місцевого самоврядування. З одного боку, вибори 

ставали популярними, про що опосередковано свідчать численні порушення 

виборчих законів. Порушники вдавалися до дій, які також можна вважати 

негативною складовою традиції виборності - безпосередньо перед виборами 

купували торгові документи, намагалися отримати декілька доручень на право 

голосування, підкуповували менш платоспроможних виборців тощо. Це 

спричинило тогочасний абсентеїзм виборців та численні курйозні ситуації, коли 

кількість виборців наближалася до кількості обраних ними. Зниження 

зацікавленості виборців було неухильним: якщо на 1875 р. в Україні у виборах 

брали участь 24,7% усіх виборців, то на 1889 р. - 15,3% [97]. 

З іншого боку, виборчі цензи позитивно вплинули на соціально-політичну 

характеристику обраних до міських органів самоврядування. На основі зіставлення 

даних щодо 54 осіб, які обирались на посади міських голів і міських старост 43 

міст Лівобережжя України та 1 346 гласних 39 міст між 1906-1914 рр., Д. Чорний 

з'ясував, що 46% керівників міст були особами з майновим цензом не менше, ніж 

дві тисячі рублів, 35% гласних - понад 1,5 тис. рублів. Голови дум відрізнялись від 

решти гласних більш високим рівнем освіти, зокрема, середньої (особливо міста 

Чернігівщини і Полтавщини), у Харкові серед гласних осіб з вищою освітою було 

не менше 60%. Більша частина міських голів і старост працювали в міських 

самоврядуваннях понад п'ять років, четверта частина - понад двадцять. За 

становою належністю 43% міських керівників належали до міських станів (купців, 

почесних громадян або міщан); 35% - до дворян; 7% - до селян [614, с. 27]. 

Отже, проаналізувавши законодавство про вибори в місцеві органи влади і 

виборчі практики в період «великих реформ», можна констатувати організацію 
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першої в історії Російської імперії виборчої системи. Ця система не передбачала 

принципів загальності, рівності виборів, прямого волевиявлення виборців, 

таємного голосування. Земське і Міське (Городове) положення припускали 

альтернативність виборів, але це не було обов'язковою вимогою. Реальної 

змагальності в цей період не могло виникнути з юридичних причин, оскільки 

такого поняття, як «агітаційна діяльність», не було в законі. Панував принцип 

випадковості вибору, оскільки виборці найчастіше нічого не знали про кандидатів 

на відповідні посади [382, с. 216]. Незважаючи на це, сам факт виборності в 

Російській імперії залишався однією з потенційних можливостей зміни 

самодержавства. Отже, тогочасна суперечлива виборча практика забезпечила 

неперервність історичного досвіду виборності влади в Україні. 

Важливий внесок у цей досвід внесли розвиток виборчого права та виборчих 

практик на західноукраїнських землях Австрійської імперії та Австро-Угорської 

монархії. В Австро-Угорській імперії, яка формально вважалася конституційною 

державою, не існувало загального виборчого права. Верхня палата австрійського 

парламенту не обиралася, а її призначав цісар. Її загальна кількість становила 150-

170 членів, у тім числі тільки четверо з них були українцями [248, с. 172]. Це ж 

стосується і нижньої палати австрійського парламенту до 1873 р., яка обиралася не 

безпосередньо, а крайовими Сеймами. Запроваджена у 1873 р. куріальна система 

обмежувала виборче право. Відповідно до неї українці, які становили 13% 

населення Австрійської держави, в 1879 р. мали в австрійському парламенті усього 

трьох депутатів з 353 його членів, а в 1897 р. - одинадцять мандатів з 425 [248, 

с. 172-173]. У 1907 р. в Австрії запроваджено загальне виборче право, крім жінок, 

військових та молоді у віці до 24 років. Ліквідовано курії, парламент налічував 516 

депутатів, у тім числі 106 депутатів - з Галичини, з яких Львів отримав сім 

депутатських мандатів [724]. Разом із загальним виборчим правом було 

запроваджено також національні квоти: німці обирали одного депутата на 40 тис. 

населення, поляки - на 52 тис., чехи - на 60 тис., а українці - на 102 тис. населення 

[248, с. 173]. Як зазначає Н. Єфремова, характеризуючи даний закон, «австрійці все 

одно залишили за собою певні кількісні привілеї в парламенті через так звану 
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виборчу географію та автоматично мали у парламенті більшість голосів» [144, 

с. 85]. 

Уся адміністративна влада в Галичині перебувала у руках намісника, якого 

призначав цісар. Адміністрація в Галичині була подвійною: урядова та самоврядна. 

На чолі владної вертикалі стояв намісник. Дещо пізніше додалася посада віце-

президента намісництва, а радників замінили радники двору та секретарі [740; 563, 

с. 289]. Роль органу представницького самоврядування виконував Галицький сейм, 

який існував до початку Першої світової війни. Діяльність Галицького сейму 

підпорядковувалася центральній владі, його постанови затверджувалися цісарем, 

якому належало право розпуску Сейму та призначення нових виборів у будь-який 

час. Сейм скликався щороку, його засіданнями керував призначений цісарем 

маршалок, або ж віце-маршалок, який, зазвичай, був українцем. Каденція сейму 

становила 6 років, його засідання були відкритими, відкритим було також й 

голосування. Сейм здебільшого займався законодавчою діяльністю у галузі так 

званої крайової культури, до якої належали: рільництво, лісівництво, мисливство, 

риболовство, вирощування худоби, польова поліція, боротьба зі шкідниками, 

користування ріками, озерами і ставами, меліорація, забудова гірських потоків, 

розподіл ґрунтів, спадкові справи (у тім числі й спадкування рільничих 

господарств), проблеми рільничих кредитів та ін. Пізніше до його повноважень 

було також віднесено законодавчу діяльність у ґмінних, церковних та шкільних 

справах [563, с. 289]. Крім того, Сейм володів правом складання урядові подань 

щодо всіх справ, а також правом вимагати пояснення від уряду [740]. 

Як і у виборах до Австро-Угорського парламенту, куріальну систему 

застосовували також у виборах до Галицького Сейму. Усі виборці належали до 

однієї з чотирьох курій. Курія землевласників обирала 44 посли (тобто одного 

посла на 52 виборці), які платили податок, що становив не менше 200 корон. Друга 

курія - торгово-промислових палат - володіла трьома мандатами. У третій, міській 

курії, яка представляла інтереси середніх та дрібних підприємців, одного посла 

обирало 2 264 виборці. Четверта, сільська, курія перебувала у найгіршій ситуації, 

оскільки одного посла обирало 8 764 виборці. Крім того, вибори в четвертій курії 
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не були прямими та відбувалися у два етапи. Спочатку кожні 500 селян обирали по 

одному виборщику, який отримував легітимаційну карту. Так, наприклад, 

легітимаційною картою від 14 серпня 1895 р. локальний виборчий комітет 

сільських ґмін підтверджує, що на колегіальному засіданні Комітету 

ясновельможний пан Казимир Вінницький одноголосно був обраним 

Жидачівським повітовим делегатом на з’їзд до Львова [626]. Пізніше виборщики 

обирали послів на Галицький сейм. Проте й цим обмеженим виборчим правом 

володіли не всі селяни, а лише ті, які платили податок не менше 8 корон [261, 

с. 344]. Тому сільське населення в Сеймі представляли тільки багаті селяни та 

великі землевласники, а незаможні прошарки населення були, по суті, усунутими 

від можливості брати участь у безпосередній демократії у зв'язку з застосуванням 

високого майнового цензу. Під час складання списків виборців взагалі не 

враховували робітників та бідних селян, а також права голосу були позбавленими 

жінки. 

У процесі проведення виборчої кампанії, а також у процесі голосування 

місцеві органи влади застосовували різного роду зловживання. Найчастіше 

відбувалися фальшування виборчих списків, зміна місця та часу проведення 

виборів за декілька годин до їхнього початку, викрадення виборчих скриньок. 

Чинилися перешкоди у проведенні виборчих кампаній деяких «невигідних» 

кандидатів, яких арештовували та залякували [51, с. 209]. У 1914 р. було прийнято 

реформу виборчого законодавства, яка отримала схвалення цісаря, але не набула 

чинності, оскільки почалася Перша світова війна. 

Виборчі цензи існували у виборах до рад ґмін, до яких обирали представників 

від трьох груп виборців так, щоб на кожну з цих груп припадала третя частина 

податків, які сплачували до ґміни, починаючи від тих, хто сплачував найбільший 

розмір податку. До першого кола виборців належала також місцева інтелігенція. 

Крім ради, була також ґмінна влада, яку представляли війт та асесори, тобто 

присяжні, яких було щонайменше двоє. Представників ради обирала рада ґміни, 

яка також обирала ґмінних службовців. Зокрема, закон залишав раді право 

самостійно визначати кількість службовців. Каденція влади й ради спочатку 
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становила три роки, а з 1884 р. (так само як у Сеймі) запроваджено шестирічну 

каденцію [740]. 

Міське самоврядування було детально врегульовано з 1889 р. Право голосу в 

міських виборах мали мешканці, які об'єднувалися у трьох куріях. Владу 

здійснювала міська рада. При цьому в більших містах кожна з трьох курій обирала 

по 12 радних на шестирічний термін (кожних три роки половина з них підлягала 

ротації). У менших містах було 18-36 радних. До ради могли обирати осіб, які 

сплачували принаймні шосту частину від загальної суми податків у ґміні. Ради 

обирали владу міської ґміни, яка у менших містах охоплювала начальника ґміни, 

його заступника, а також 2-5 асесорів. У більших містах формувався магістрат, у 

який входили бургомістр, його заступник та троє асесорів. Міські ради мали право 

формувати для вирішення справ спеціальні комісії. Наприклад, до ради міста 

Львова належали 100 радних, яких усупереч правовим нормам, що діяли у цілій 

державі, обирали лише в одній курії. Тобто, по суті, це не були куріальні вибори. 

До 1909 р. вибори відбувалися кожних три роки, пізніше - кожних шість років з 

наступною ротацією половини складу через три роки. Виборчим правом володіли 

власники майна, особи, які платили відповідний високий податок або ж 

відповідали так званому цензу інтелігентності (мали академічний ступінь). Рада 

обирала президента, віце-президента (від 1909 р. - трьох віце-президентів), а також 

делегатів до магістрату в кількості, визначеній ухвалою Ради [740]. 

Отже, в Австро-Угорській монархії сформувалася система виборів, яка 

ґрунтувалася на засадах виборності представницьких загальноімперських органів, 

представницьких органів коронних країв та органів місцевого самоврядування. 

Вибори стали одним з основних способів формування державних органів та 

органів самоврядування. Систематичний розвиток отримало виборче право як 

складова конституційного права та виборче законодавство. Виборче законодавство 

також розвивалося системно, з урахуванням юридичної сили джерел права, 

передусім нормативно-правових актів. Поряд з австрійськими та австро-

угорськими конституціями у виборчому законодавстві виділяють виборчі 

ординації, які, по суті стали національними законами. Розробка проектів 
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конституцій та їхнє ухвалення, а також прийняття виборчих ординацій озна-

менувалися політичною боротьбою за реалізацію прогресивних, реформаторських 

змін у виборчому праві. Наприклад, проект кремзірської конституції передбачав, 

що кожен з коронних країв мав право скликати власний крайовий сейм, порядок 

формування якого повинен був визначатись крайовою конституцією, однак за 

умови дотримання певних принципів: 

- депутати повинні обиратись шляхом прямих виборів з урахуванням кількості 

мешканців краю. При цьому передбачалась можливість окремого представництва 

для більших земель; 

- активне і пасивне виборче право не може передбачати інших вимог до 

кандидатів у депутати крайового сейму, окрім вимог постійного проживання в краї 

протягом одного року, та не можуть встановлювати вищі вимоги до них, аніж ті, 

які передбачені для депутатів Палати народів Австрійського парламенту; 

- виборчі округи повинні утворюватися з однаковою кількістю виборців; 

- виборчий процес є відкритим, рівним, з урахуванням мови краю [365, с. 17; 

810, s. 85]. 

Крайова конституція для Галичини 1850 р. також закріпила прямі вибори та 

врегулювала активне і пасивне виборче право галичан. Зокрема, право обирати 

мали громадяни Австрійської імперії, які в повному обсязі володіли своїми 

громадянськими та політичними правами та мали право голосу (§ 16). Пасивне 

виборче право належало особі, яка щонайменше п'ять років з дня обрання 

залишалась громадянином Австрійської імперії, досягла 30 років, має право голосу 

в даному адміністративному окрузі, в повному обсязі володіє громадянськими та 

політичними правами (§ 17) [235, с. 1755]. Оскільки галицькі українці приймали 

достатньо активну участь у розробці проектів конституцій 1849 р. та 1867 р. та й 

загалом у законодавчій діяльності австрійського парламенту [104], вони 

збагатилися досвідом конституційного регулювання виборів, який становить 

невід'ємну частину традиції виборності українців. Не менш важливу її складову 

забезпечив досвід участі у виборах, який виявив суперечності та недоліки 

виборчого законодавства Австрійської імперії та Австро-Угорської монархії. Тема 
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виборчого досвіду галицьких українців ґрунтовно досліджена сучасними 

українськими істориками [6; 7; 19; 316; 358; 564]. Історико-правовий підхід до 

вивчення цієї проблеми сформували представники Львівської школи історії права. 

Один з її фундаторів професор В. Кульчицький започаткував дослідження історії 

виборів та виборчого права в Галичині у складі Австрійської імперії та Австро-

Угорської монархії як окремий напрям історико-правових досліджень. У рамках 

цього напряму у другій половині XX - на початку XXI ст. здійснено ряд як 

спеціальних досліджень, так і досліджень, які мають предметом інші історико-

правові явища, пов'язані з виборністю [250; 251; 249; 253; 247; 252; 571; 574; 104; 

307; 313; 328]. Завдяки цим дослідженням в науковий обіг введено величезний 

пласт архівних матеріалів, які дали змогу узагальнити знання про виборчі 

практики. Наприклад, Х. Моряк-Протопопова на основі архівних матеріалів 

виокремила найбільші зловживання влади на виборах у Галичині: 

- намісник робив публічні заяви про те, що він постарається про вибір таких 

українських послів, які відповідатимуть його особистим поглядам і бажанням; 

- частину виборців не повідомили про час і місце виборів, а самі вибори 

проводили в іншому місці чи в інший час, ніж це було зазначено у повідомленні 

про вибори; 

- виклик міщан, уповноважених до виборів, до староства чи іншого органу 

влади під надуманими чи незначними приводами; 

- деяких виборців з неповажних причин випадково було заарештовано на час 

виборів було заарештовано; 

- виборців залякували податкові інспектори та жандарми, а деяких навіть не 

допускали до голосування, прикладаючи силові методи; 

- в окремих округах, де перемогу здобув не той кандидат, підробляли 

документи чи проводили інші фальсифікації; 

- в день виборів допускали агітацію проти українських кандидатів у 

найгрубішій формі [313, с. 62-63]. 

Запеклість та безкомпромісність тогочасної передвиборної боротьби, на яку 

наклала свій відбиток історична конкуренція між поляками та українцями за право 
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домінувати у політичному житті Галичини, демонструють багаті архівні матеріали, 

проаналізовані та узагальнені науковцями львівської наукової школи історії 

держави та права. Професори Б.Й. Тищик та І.Й. Бойко акцентують увагу на 

трагічних подіях під час виборів. «Так, у с. Горуцьке Дрогобицького повіту (тепер 

Гірське Миколаївського району на Львівщині) під час перших «загальних» виборів 

1907 р. було вбито 4 і тяжко поранено 6 виборців. У Дрогобичі під час виборів 

1911 р. було вбито 28 осіб. Спеціальна українська делегація поїхала до Відня, щоб 

висловити протест проти виборчих зловживань. Зокрема, у виборчі списки 

Дрогобича було записано 724 особи, які ніколи й не народжувалися, 67 померлих, 

58 осіб записано по декілька разів [572, с. 341]. 

Драматичність виборчих кампаній підкреслюють і інші архівні матеріали. 30 

березня 1895 р. Т. Хевмович інформує Центральний виборчий комітет у Львові про 

наступне: що стосується виборчої кампанії з руської сторони, то нині є, як відомо 

декілька руських партійних комітетів… Наскільки можна говорити з досвіду 

попередніх виборів до Сейму та до повітової Ради, а також на основі особистих 

знань щодо всіх осіб, які займаються агітацією у повіті за руських кандидатів, 

певним є те, що не буде двох руських кандидатів на сьогодні, тільки 

об’єднуватимуться усі руські голоси для одного кандидата, без огляду на партійну 

належність. На основі існуючих слухів, кандидатом від руського табору буде 

греко-католицький священик Григорій Флірняк. Він в домашньому житті, в родині 

вживає навіть російську мову, оскільки одружився за кордоном, з донькою 

православного попа. Є це ще молода людина, хороший агітатор. Якщо ж у руських 

колах запанує гасло, що треба обрати власника, то у такому разі припускаємо, що 

буде висунуто кандидатуру Івана Максимовича з Пісків біля Щирця. Є він 

порядним господарем, інтелігентною людиною, бо закінчив кілька класів гімназії, 

а за політичними переконаннями – гарячий прихильник Качковського товариства 

[601]. У свою чергу 6 квітня 1895 р. голова Ходорівського повітового виборчого 

комітету інформував Центральний виборчий комітет у Львові щодо питання 

виборів до Сейму про те, що русини, як видається, до цього часу не зауважують 

Комітету, але обговорюють кандидатуру священика Симеона Заяця, який є греко-
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католицьким парохом в Жидачеві та належить до староруської партії. Він має 

великий вплив на священиків та населення повіту і був би для нас небезпечним 

кандидатом. Також кандидує селянин Бечковський з Кнісела, вплив якого 

розповсюджується на кілька сусідніх з Кніселом ґмін. Можливо, що русини не 

погодяться на висунення одного кандидата. У цьому випадку ми мусіли б висунути 

нашого кандидата, але треба висунути когось, хто є широко знаним і якому 

довіряло б населення [602]. Питання «національної конкуренції» присутнє навіть у 

повідомленнях про обрання особи виборщиком. Так, повідомляючи відповідних 

обраних осіб про обрання їх виборщиками від курії дрібних власників, 

Центральний виборчий комітет у Львові одночасно просить повідомити його про 

те, чи вже створили виборчий комітет русини, кого висунули кандидатом і яку 

політичну силу їхній комітет представляє [601]. Спостерігаємо у тогочасних 

періодичних виданнях і явище, яке на сьогодні можна окреслити, як передвиборну 

агітацію, завуальовану під «лист читача». Зокрема газета «Kurjer Stryjski” від 6 

вересня 1895 р. вміщує лист такого собі дописувача пана Яна Лісовського 

наступного змісту: радикальні та москвофільські настрої, що об’єдналися в один 

табір, всіма способами і на всіх полях здійснюють запеклу агітацію за свого 

кандидата, політичне забарвлення якого не викликає жодного сумніву, оскільки 

його підтримує знаний у цілому краї москвофільський орган «Галичанин». Проте 

нам є добре зрозумілим інтерес обох народів, що проживають у нашому повіті. 

Цей інтерес вимагає, щоб своїм представником ми обрали людину, яка має 

найважливіші риси: любов до краю, без жодних симпатій до закордонних сусідів, а 

поза тим – ґрунтовне знання тутешніх відносин та щире бажання до роботи над 

їхнім розвитком та покращенням. Такою людиною є знаний в цілому окрузі та за 

його межами громадянин, довіра загалу до якого винесла його на посаду 

маршалка. Йдеться про графа Кароля Дідушицького [786]. 

Незважаючи на численні порушення виборчого законодавства, насильство, 

терор і фальсифікації як сумну традицію виборів у Галичині [564, с. 159], 

історичний внесок цього етапу у розвитку традиції виборності в Україні не варто 

недооцінювати. Про це свідчить глибокий інтерес українців Наддніпрянщини до 
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виборчого права, виборчої системи, виборів на західноукраїнських землях у складі 

Австро-Угорської монархії. У першій українській щоденній політичній, 

економічній і літературній газеті «Громадська думка», що виходила у 1905-1906 

роках, з тридцяти чотирьох статей про Галичину, Буковину, Холмщину двадцять 

безпосередньо стосувалося виборчого права та виборчих реформ [105]. 

Справді, за короткий історичний проміжок на західноукраїнських землях 

усталилося розуміння виборів як способу легальної політичної боротьби за права 

українського народу, сформувалося бачення і перспектива таких понять, як 

«конституційне право обирати та бути обраним», «виборче право», «виборче 

законодавство», «виборча система», «прямі вибори», «виборчі цензи», «принципи 

виборчого права», «порушення виборчого права», «юридичний захист виборчих 

прав» тощо. У межах одного покоління українців розуміння виборів як одного з 

найважливіших інститутів конституційного права вдалося відтворити в 

державотворчій та правотворчій діяльності відроджених українських держав 

початку ХХ ст. 

Важливим етапом становлення виборчого права в Україні є період існування 

Української Народної Республіки. Зокрема, 10 червня 1917 р. Центральна Рада на 

конгресі делегатів українських підрозділів царської армії прийняла І Універсал до 

українського народу, яким проголосила право українського народу до автономії в 

межах російської держави на принципах делегування влади «вибраним вселюдним, 

рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародним Українським Зборам 

(Сойму). Всі закони, що повинні дати той лад тут у нас, на Вкраїні, мають право 

видавати тільки наші Українські Збори» [585], а 17 червня створено орган 

виконавчої влади - Генеральний Секретаріат [572, с. 392]. У листопаді 1917 р. у 

Києві проголошено автономну Українську Народну Республіку у складі єдиної 

Російської Республіки [303, с. 127]. Крім того, в ІІІ Універсалі Центральної Ради 

від 7 листопада 1917 р. визначено межі автономної української держави, а також 

проголошено вжиття «всіх заходів до закріплення й поширення прав місцевого 

самоврядування, що являються органами найвищої адміністративної влади на 

місцях, і до встановлення найтіснішого зв'язку й співробітництва його з органами 
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революційної демократії, що має бути найкращою основою вільного 

демократичного життя» [585]. Центральна Рада прийняла IV Універсал 22 січня 

1918 р., у якому проголосила Українську Народну Республіку «самостійною, 

незалежною, суверенною державою українського народу» [572, с. 402], а протягом 

наступних чотирьох місяців реалізовувала практичні кроки щодо перетворення 

України у парламентську республіку [200, с. 142-148]. У цей період починається 

відродження української державності, зокрема, й становлення виборчого 

законодавства [584]. 

Зазначимо, що 29 квітня 1918 р., коли в Україні відбувся державний 

переворот, Центральна Рада обрала Президентом УНР Михайла Грушевського та 

прийняла проект Конституції держави - Статут про державний устрій, права та 

свободи УНР [357]. Згаданий проект не набув законної сили. Незважаючи на це, 

він є важливим історико-правовим документом, який дає змогу оцінити підхід 

тогочасної української еліти до проблеми державного устрою української держави, 

тому має важливе значення для сучасних конституціоналістів. Основним 

принципом функціонування державних структур у проекті Конституції УНР був 

принцип поділу влади. Законодавча влада мала належати до обраних шляхом 

загального голосування Всенародних Зборів. Відповідно до проекту Конституції, 

найвищий представницький орган влади мав обиратися на основі загального, 

прямого, виборчого права, шляхом таємного голосування на пропорційній основі. 

Мала бути створеною система спеціальних, відокремлених недержавних виборчих 

органів - виборчих комісій - за принципом коаліційного членства. Обов'язкову 

участь у роботі цих комісій мали брати представники місцевих державних органів 

влади та місцевого самоврядування. Закон врегульовував усі без винятку стадії 

виборчого процесу. Виборчі права громадян захищалися судом [193, с. 7]. Рада 

Міністрів передбачалася як найвищий орган виконавчої влади. Водночас 

Конституція залишала поза увагою проблеми організації судової системи УНР. 

Вона встановлювала лише, що Генеральний Суд є найвищою касаційною 

інстанцією для всіх судів Республіки і не може бути судом першої та другої 

інстанції та мати функції адміністративної влади. Усі інші проблеми організації та 
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компетенції судових установ Конституція відносила до поточного законодавства 

УНР [529, с. 173]. Окремо зазначимо, що Конституція Української Народної 

Республіки 1918 р. впровадила сучасний як на ті часи механізм захисту правового 

статусу особи, а також (що не менш важливо) правового статусу національних 

меншин в Україні, включно із забезпеченням права національної автономії [598, 

с. 175-180]. Період існування Української Народної Республіки був дуже 

коротким, а тому більшість демократичних проектів законів про вибори УНР не 

були реалізованими. Попри це, проект Конституції Української Народної 

Республіки засвідчує її європейський характер. 

У той самий день, коли було прийнято проект Конституції Української 

Народної Республіки, тобто 29 квітня 1918 р., у Києві скликано з'їзд селян-

землевласників, на якому проголошено створення гетьманату й водночас обрано 

гетьманом України Павла Скоропадського. Період гетьманату був таким же 

коротким, як і час функціонування Української Народної Республіки. Політичною 

програмою гетьмана Скоропадського була його «Грамота до всього українського 

народу» від 29 квітня 1918 р. [103]. Стверджуючи про зростання анархії, безробіття 

та господарської кризи, гетьман визнав, що ця ситуація змусила його прийняти 

рішення, щоб узяти участь у політичному житті держави, єдиною метою якої є 

«негайне бажання створення такої державної влади, котра гарантувала б 

громадський спокій, дотримання законодавства та можливість творчої праці» 

[103]. До проблем, які потребують негайного врегулювання, Павло Скоропадський 

зарахував і потребу ухвалення закону про вибори до Українського Сейму. До часу 

його скликання він взяв на себе відповідальність за виконання усіх державних 

розпоряджень та здійснення влади [502, с. 86]. Водночас з «Грамотою…» прийнято 

Закон «Про тимчасовий державний устрій України», який мав діяти до часу 

скликання Сейму [475]. Зазначений закон, по суті, впровадив квазімонархічний 

державний режим в Україні, який полягав у тому, що гетьман отримав найвищі 

державні повноваження: найвище керівництво цілою державою, можливість 

затвердження законів з метою їхнього вступу в законну силу, призначення голови 

уряду та затвердження за поданням голови уряду членів Ради Міністрів, а також 
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відправлення уряду у відставку [475]. Зазначимо, що гетьман Скоропадський брав 

приклад з Основних законів Російської імперії від 23 квітня 1906 р. [611], які, на 

нашу думку, були найпрогресивнішим законодавством у російській історії 

дореволюційного періоду. Скоропадський взяв за взірець не тільки російські 

закони, а й сам російський монархічний режим. Однак у заяві Ради Міністрів від 10 

травня 1918 р. йшлося про те, що «гетьман не хоче стати самодержцем. Він є 

втіленням історичної національно-української форми ідеї незалежної та вільної 

України. Очолюючи український уряд, гетьман тим самим відновлює та зміцнює у 

національній свідомості думку про непорушні національні та козацькі вольності» 

[156]. 

Дещо пізніше, 22 жовтня 1918 р., гетьман Скоропадський прийняв другу 

«Грамоту до українського народу», у якій зробив оцінку проведених протягом 

півріччя реформ: ухвалення законів про громадянство, про вибори до органів 

місцевого самоврядування. З метою упорядкування політичного та господарського 

життя України було ухвалено також 400 інших законів [103; 176, с. 83-84]. 

Українська Держава Павла Скоропадського, гарантуючи своїм громадянам 

традиційні громадянські права, спиралася на компроміс монархічних, 

республіканських та диктаторських принципів. Як стверджує В. Потульницький, 

«короткотривалий, перехідний етап існування гетьманату не дозволив з правової 

точки зору визначити форми державного устрою. Така ситуація була спричинена 

також тим фактом, що влада на Україні практично належала до німців, а не до 

українців, хоча сам гетьман, без сумніву, був прихильником української 

державності» [379, с 115]. 

У період гетьманату вживали заходів щодо реформування виборчого 

законодавства, прикладом чого є ухвалення Закону «Про вибори до земств» від 5 

вересня 1918 р. Інститут земства (тобто місцевого самоврядування) запроваджено 

у Росії в другій половині XIX ст. з метою пристосування системи територіального 

управління до вимог часу. Беручи за приклад російське законодавство, гетьман 

Скоропадський впровадив інститут земства в Україні. Згаданий закон 

запроваджував вибори у двох куріях, а також ценз розміру сплачуваного земського 
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податку та низку інших обмежень [397]. Як зазначав, тодішній міністр внутрішніх 

справ І. Кістяківський, пояснюючи мету прийняття згаданого закону, куріальна 

система призведе до того, що земське життя буде направляти середня курія - 

хлібороби, елемент досить культурний і виключно національний [85, с. 38-52]. 

Особливою комісією при Міністерстві внутрішніх справ протягом листопада-

грудня 1918 р. було розроблено правила виборів до Державного Сойму України 

[381], за якими вся Україна поділялася на 251 виборчу округу, з яких 219 мали 

бути сільськими і 32 міськими. Кожна округа делегувала по одному депутату; Київ 

представляв 7 депутатів, Одеса - 6, Харків - 4, Катеринослав - 3, а кілька значних 

повітових міст виокремлювалися в самостійні виборчі округи [71]. Період 

функціонування гетьманату був надмірно коротким, щоб реалізувати виборчу 

реформу. Зазначимо, що протягом усього цього періоду відбувався різкий 

конфлікт між центральною адміністрацією та органами місцевого самоврядування, 

які, по суті, саботували виконання рішень та розпоряджень центральної влади. 

Додатковою проблемою було те, що на всіх щаблях державної влади та місцевого 

самоврядування бракувало фахових службовців, що могли б відповідати вимогам 

впровадження реформи державного устрою у країні. Усе це призвело до ситуації, 

коли задекларовані гетьманом Скоропадським дії щодо побудови громадянського 

суспільства в Україні, з гарантіями правової держави та приватної власності, не 

відповідали застосовуваним владою методам досягнення цієї мети та тогочасній 

суспільно-політичній ситуації у державі. Павло Скоропадський захопив владу в 

неправовий спосіб. Також він не вжив енергійних заходів для створення 

конституції, слушно вважаючи, що її прийняття належить до компетенції органу 

законодавчої влади, яким має стати Український Сенат. В урядовій відозві від 10 

травня 1918 р. зазначено, що Рада Міністрів не вважає за необхідне оголошувати 

повну програму законодавчих робіт, бо вони належать до майбутнього 

представницького органу народу [134]. Керуючись територіальним, а не 

національним розумінням поняття держави, Скоропадський відхилив закон 

Центральної Ради про національно-персональну автономію та прийняв новий 

закон про громадянство, за яким громадянами Української Держави визнавалися 
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усі особи, що проживали в Україні на момент отримання документу російських 

підданих. 

Підсумовуючи етап розвитку української держави за часів Павла 

Скоропадського зазначимо, що більшість проектів гетьмана не вдалося 

реалізувати. Однак позитивною рисою правління Скоропадського є те, що він мав 

намір створити в Україні правову державу. Гетьманські закони виражали намір 

підтримки побудови громадянського суспільства, запроваджуючи рівність усіх без 

огляду на національність, мову чи інші ознаки. Варто погодитися з висновками 

деяких українських науковців, які, «порівнюючи Конституцію Української 

Народної Республіки та інші прийняті Центральною Радою та гетьманським 

урядом законодавчі акти, віддають перевагу останнім» [357]. 

Зазначимо, що 15 листопада 1918 р. Україна була проголошена незалежною 

Народною Республікою [65, с. 110-114], на чолі якої стала Директорія, а 14 грудня 

1918 р. гетьман Павло Скоропадський зрікся влади [567, с. 583]. Закон Ради 

Народних Міністрів Директорії УНР «Про Державну Народну Раду Української 

Народної Республіки» від 12 листопада 1918 р. проголошував утворення 

Державної Народної Ради, що складалася із «представників жителів, політичних, 

громадських, наукових, професійних та кооперативних організацій, а також 

органів, вибір яких врегульовує спеціальний закон» [429]. Будучи до часу 

скликання парламенту Української Народної Республіки тимчасовим 

представницьким органом народу, Рада мала здійснювати законодавчу владу в 

Українській Народній Республіці [429]. Водночас до Директорії належали 

повноваження найвищого органу влади, що поєднував законодавчу, виконавчу та 

судову функцію [65, с. 110-114]. У Декларації від 26 грудня 1918 р. Директорія 

пропонує провести вибори до Конгресу трудового народу України, в якому 

передбачалось би представництво виборців у трьох куріях - робітничій, селянській 

та інтелігентській. Конгрес повинен був володіти усіма найвищими правами та 

повнотою влади для вирішення усіх проблем суспільного, господарського та 

політичного життя. «Конгрес трудового народу, як революційне представництво 

організованих працюючих мас, скликається не по удосконаленій формулі виборів, 
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якої додержати неможливо зараз. Надалі, коли настане мирне життя, його замінить 

представництво працюючих мас, обраним по удосконаленій системі виборів, тобто 

установчими зборами» [122]. Ухвалена делегатами цього Конгресу 28 січня 1919 р. 

«Резолюція про владу» стала тимчасовим законом, який мав юридичну силу 

протягом усього часу існування Української Народної Республіки (тобто до 16 

листопада 1919 р.). З правового погляду Резолюція легітимізувала діяльність 

Директорії. 

Універсал Трудового Конгресу до Українського Народу від 28 січня 1918 р. 

проголошував передачу усієї виконавчої влади відповідальній перед Конгресом 

Раді Народних Міністрів, а на час між засіданнями Конгресу - відповідальній перед 

Директорією [162, с. 424-426]. Крім того, Універсал проголошував, що «з метою 

забезпечення демократичного ладу Уряд Української Народної Республіки разом із 

комісіями повинен приготувати закон про вибори до Загальнонародного 

Парламенту Незалежної Української Республіки» [162, с. 422]. Зазначимо, що 14 

лютого 1919 р., відповідно до Тимчасового Закону Кабінету Народних Міністрів 

Директорії УНР «Про порядок внесення та затвердження законів в Українській 

Народній Республіці», частково поділено виконання законодавчих, виконавчих та 

судових функцій [458]. Однак початок воєнних дій, по суті, призвів до того, що 

Директорія надалі виконувала усі основні державні функції. Така ж ситуація 

простежувалася після прийняття закону «Про тимчасове Верховне управління та 

порядок законодавства в УНР» від 12 листопада 1920 р. Закон передбачав, що його 

норми є обов'язковими «до моменту прийняття представниками народу в 

Українській Народній Республіці Конституції, яка визначить державний устрій у 

всіх сферах державної діяльності та буде спиратися на принципи народного 

суверенітету, тобто повнота найвищої влади належатиме безпосередньо народу та 

буде здійснюватися парламентом, обраним на підставі загального, рівного, 

таємного, прямого та пропорційного виборчого права, незважаючи на стать, 

національність та релігію» [473]. До прийняття повної Конституції найвища влада 

«тимчасово належить до Директорії, Державної Народної Ради та Ради Народних 

Міністрів, котрі здійснюють її шляхом поділу і координації вищих державних 
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функцій» [473]. По суті, уся влада була в руках Директорії, голова якої міг 

затверджувати ухвалені Державною Народною Радою закони, а також 

затверджував призначуваних Радою Народних Міністрів службовців, представляв 

державу у міжнародних відносинах тощо. 

У Західноукраїнській Народній Республіці, незважаючи на те, що вона 

існувала історично короткий проміжок часу, було cхвалено низку законів, які 

стосуються виборчого права. Після розпаду Австро-Угорської імперії 18 жовтня 

1918 р. українські депутати австрійського парламенту та крайових сеймів 

Галичини і Буковини, представники духовенства, українських політичних партій 

створили у Львові Українську Національну Раду з повноваженнями парламенту. У 

маніфесті Української Національної Ради проголошено, що «усі національні 

меншини закликаються негайно вказати своїх представників до Української 

Національної Ради у відповідній до кількості їхнього населення кількості» [358, 

с. 599]. Українська Національна Рада прийняла рішення скликати у Львові з'їзд 

«мужів довір'я» з метою затвердження персонального складу Ради та 

проголошення української держави на українських землях Австро-Угорської 

імперії [570, с. 132]. Також 5 листопада проголошено програмну декларацію 

Української Національної Ради, у якій зазначено, що «в Українській державі усі 

громадяни незважаючи на мову, релігію, статус чи стать будуть рівними перед 

правом» [310, с. 10]. Першими прийнятими Українською Національною Радою 

законами був статут Національної Ради, а також Тимчасовий Основний Закон 

«Про державну самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської 

імперії», ст. 4 якого передбачала, що «владу від імені Західноукраїнської Народної 

Республіки здійснює весь її народ через своїх представників, обраних на підставі 

загального, рівного, прямого, таємного та пропорційного права голосу, 

незважаючи на стать [430]. Найвищим органом влади були Законодавчі Збори 

Західноукраїнської Народної Республіки. До часу їхнього обрання законодавча 

влада мала належати Українській Національній Раді, а виконавча - Державному 

Секретаріату на чолі з Костем Левицьким [572, с. 484]. Тимчасовий Основний 

Закон було доповнено низкою інших законів, зокрема, Тимчасовим законом «Про 
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адміністрацію Західноукраїнської Народної Республіки» від 16 листопада 1918 р., 

що регулював питання організації та повноважень місцевих органів влади. 

Основним представником влади у повіті був призначуваний секретарем внутрішніх 

справ повітовий комісар. Він призначав сільських та селищних громадських 

комісарів, а якщо вони були вже обрані - затверджував їхні кандидатури. 

Повітовий комісар також мав право розпускати місцеві ради та призначати нові 

вибори на принципах загального та рівного виборчого права. У всіх повітах 

шляхом виборів створювалися повітові національні ради, а у громадах та містах - 

громадські та міські ради [262; 616]. Ці вибори відбулися наприкінці листопада - 

на початку грудня 1918 р. Законодавство, яке дотримувалося принципів виборчого 

права, було новим на той час, воно гарантувало народний суверенітет, елементи 

прямої демократії, рівні виборчі права усіх громадян, незалежно від їхньої раси, 

релігії, національності, статі тощо. Реалізуючи зазначені принципи, Рада ухвалила 

низку відповідних виборчих законів. Зокрема, 14 квітня 1919 р. ухвалено Закони 

«Про скликання Сейму Західноукраїнської Народної Республіки» та «Про вибори 

(виборчу ординацію)», які передбачали загальні, рівні, незалежно від статі, прямі, 

таємні та пропорційні вибори, у котрих мали право брати участь усі громадяни. 

Активне виборче право належало громадянам Західноукраїнської Народної 

Республіки, що досягнули 20-річного віку, а пасивне виборче право - 28-річного 

віку [470]. Однопалатний парламент мав складатися із 226 депутатів: 160 українців 

(70,8% від загальної кількості голосуючих), 33 поляків (14,6% голосуючих), 27 

євреїв (11,9%) i 6 німців (2,7%). Для кожної національної меншини повинні були 

утворюватися окремі виборчі округи (15 українських, 5 польських, 5 єврейських, 1 

німецький) [282; 537]. Після обрання нового Сейму Українська Національна Рада 

мала бути ліквідованою, однак події польсько-української війни не дозволили 

реалізувати цей сценарій. 

Аналізуючи виборче законодавство Західноукраїнської Народної Республіки, 

зазначимо, що воно передбачало низку обмежень здійснення активного та 

пасивного виборчого права. Виборчого права були позбавлені психічно хворі 

особи; особи, щодо яких законної сили набув вирок суду за вчинення злочинів, 
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зокрема вбивства, розбою, зґвалтування, крадіжки; особи, покарані за злочини 

проти виборчих прав у виборах законодавчих органів ЗУНР; особи щодо яких 

більш ніж два рази протягом останніх двох років застосовувалося покарання за 

пияцтво [282; 537]. Таких широких обмежень виборчого права як у 

Західноукраїнській Народній Республіці ніколи більше українське законодавство 

не передбачало. Багато з них треба визнати підставними, бо чи може залежна від 

алкоголю чи наркотиків особа достатньо адекватно оцінити політичну ситуацію у 

своїй країні та прийняти відповідальні рішення, від яких залежить подальша доля 

держави? 

Аналізуючи законодавство Західноукраїнської Народної Республіки, варто 

зазначити про проекти законів, що пропонували зміну державного устрою. 

Наприклад, проект тимчасових основних законів, запропонованих у 1918 р. 

відомим конституціоналістом Станіславом Дністрянським, впроваджував 

принципи загального, рівного, прямого та таємного виборчого права у виборах до 

Народного Сейму, встановлюючи повну автономію для місцевих громад, їхні 

депутати теж повинні були обиратися за такими ж як до Сейму принципами та 

мати широкий обсяг повноважень [436]. Цей проект передбачав, що всі державні 

службовці повинні вільно володіти трьома мовами: українською, польською та 

німецькою, а також спілкуватися із громадянами однією із цих трьох мов на їх 

вимогу [436]. Інші проекти законів, що пропонували реформувати парламентську 

республіку у президентську, запропонував уряд Західноукраїнської Народної 

Республіки в екзилі після програшу польсько-української війни (йдеться про 

проект основ державного устрою Галицької Республіки, запропонований 

Найвищій Раді та Лізі Націй 30 квітня 1921 р.). Проект передбачав, що президента 

обиратиме шляхом прямих виборів увесь народ. Передбачені в ньому 

повноваження парламенту та уряду підтверджують задум авторів проекту створити 

потужну президентську владу. Як слушно зазначає О. Мороз, «провідники УНР та 

ЗУНР вірили в демократичне майбутнє своїх країн і наполегливо працювали над 

підготовкою до створення сформованих на основі всенародного та рівного 

виборчого права парламентів. Однак вкрай несприятлива для обох українських 
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держав міжнародна ситуація та власні прорахунки у внутрішній та зовнішній 

політиці не дозволили реалізувати ці плани. Тим не менше, ці перші спроби 

українського державотворення не були марними. Вони цілком недвозначно 

свідчили про демократичний вибір української політичної еліти та її твердий курс 

на побудову держави з розвиненими представницькими інститутами влади» [312, 

с. 12]. 

Завершуючи обговорення теми виборчого законодавства в існуючих після 

Першої світової війни українських державах, наголосимо на ролі українського 

парламентського представництва у міжвоєнній Польщі. За Версальським 

Трактатом, який вступив у силу 10 січня 1920 р., Польща на 25 років отримала 

мандат на Східну Галичину, пізніше рішення щодо її подальшої долі мала 

прийняти Ліга Націй. Такому рішенню світових лідерів гостро опирався уряд 

Західноукраїнської Народної Республіки в екзилі на чолі з Євгеном 

Петрушевичем4, однак заява Ради Амбасадорів від 12 липня 1921 р. не визнавала 

уряду ЗУНР в екзилі представником території та населення Східної Галичини [818, 

s. 46]. Незважаючи на це рішення Ради Амбасадорів, тривали польсько-українські 

переговори щодо можливого порозуміння, за яким уряд Західноукраїнської На-

родної Республіки в екзилі мав би припинити своє існування, а Галичина отримала 

б автономний статус у Польщі. Однак розмови не принесли позитивного 

результату [818, s. 46]. Сейм Польщі 26 вересня 1922 р. прийняв закон «Про 

принципи загального воєводського самоврядування», що мав гарантувати 

автономний статус трьом галицьким воєводствам (Львівському, Станіславському 

та Тернопільському) [699], та який, однак, ніколи не вступив у силу. Протестуючи 

проти дискримінації їхніх прав, галицькі українці бойкотували вибори до Сейму 

РП у грудні 1922 р. [647], тобто у цій його каденції практично не було 

українського парламентського представництва, а Східну Галичину представляли 

депутати, що були обрані ще 1911 р. до австрійської Державної Ради. З усіх 

                                                           
4 Будучи у 1910 р. депутатом Галицького Сейму у Львові, Є. Петрушевич ініціював прийняття у 1913 р. нового 

виборчого законодавства в Галичині та Лодомерії, що передбачало збільшення квоти українців у Сеймі до 62 осіб. 

Після проголошення Західноукраїнської Народної Республіки Є. Петрушевич отримав від Української Національної 

Ради диктаторські повноваження, які дозволили поєднувати повноваження президента та голови уряду. Після 

повалення ЗУНР до березня 1923 р. він керував урядом ЗУНР в екзилі. 
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українських політичних партій у парламентських виборах 1922 р. взяла участь 

лише пропагуюча принципи співпраці з польською владою Українська Селянська 

Партія, яка здобула 25 депутатських мандатів до Сейму та 6 мандатів до Сенату 

Польщі [647, s. 418]. 

Зазначимо, що 14 березня 1923 р. Рада Амбасадорів, виконуючи ст. 87 

Версальського Трактату, передала Польщі Східну Галичину, одночасно вимагаючи 

надання їй повного автономного статусу в межах польської держави та 

покликаючись на те, що Польща визнала по відношенню до східної частини 

Галичини, що етнографічні підстави вимагають обов'язкового встановлення там 

автономії [700], чого однак ніколи не було практично реалізовано5. Таке рішення 

Ради Амбасадорів стало причиною того, що більшість українських політичних 

партій змінила свій погляд щодо парламентських виборів у Польщі, ставлячи собі 

за мету боротьбу за автономію легальними засобами. Наприклад, Українське 

Народно-демократичне Об'єднання (УНДО), що представляло помірковано-

національну політичну течію, під час виборів до Сейму РП у 1928 р. отримало 

28 депутатських мандатів. Умови діяльності української парламентарної 

репрезентації у цій каденції польського Сейму були складними. Зокрема, 21 травня 

1929 р. у щонедільному журналі, який вміщав спеціальну інформацію, присвячену 

діяльності усіх політичних груп у Сеймі РП, зазначалося, що якщо після відкриття 

Сейму у 1928 р. хоча б протягом короткого часу можна було відчути певне 

зацікавлення зі сторони польської більшості до українських представників, яка 

уважно прислухалася до їх виступів, то під час останньої зимової сесії не було 

нічого, крім ненависті та нетолерантності. Крім давно відомих причин, серед яких 

офіційна політика уряду, яка у національному питанні ставала щораз правішою, 

додалося розчарування з приводу того, що українське парламентарне 

представництво замість угодовської політики розпочало свою діяльність з 

підкреслення незалежницьких тенденцій українського народу [698]. Українські 

                                                           
5 Крім визнання автономного статусу Східної Галичини, польська влада зобов'язувалася створити у Львові 
український університет, чого також не було зроблено. Це стало причиною додаткової напруженості у польсько-
українських стосунках, бо українці, зокрема, відразу після польсько-української війни та поразки Західноукраїнської 
Народної Республіки, мали значні проблеми зі вступом до Львівського університету та шукали можливості 
розпочати навчання поза Східною Галичиною (у Кракові, Варшаві, Відні, Берліні і т. п.). 
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депутати у Сеймі цієї каденції неодноразово вносили для розгляду на засіданні 

сенату матеріали про пацифікацію на території Східної Галичини [296].  

Після 1928 р. українські партії мали у всіх каденціях Сейму II Речі Посполитої 

своїх депутатів, які значно впливали на політику польської держави. Наприклад, у 

парламентських виборах 1935 р. УНДО отримало 13 депутатських мандатів до 

Сейму та 4 - до Сенату. Разом українці отримали тоді 10% депутатських мандатів у 

Сеймі [835, s. 374]. Василь Мудрий обирався віцемаршалком Сейму протягом двох 

каденцій Сейму РП, у 1935 та 1938 р., і на останньому засіданні Сейму РП 2 

вересня 1939 р. від імені українців декларував бажання захищати Польщу від 

агресорів [157, с. 1]. 

Особливістю міжвоєнного етапу в розвитку традиції виборності українців 

можна вважати боротьбу жінок за виборчі права та їхню активну участь у 

виборчих перегонах. До цього часу українські жінки, як зрештою і жінки інших 

неоколоніальних держав, до складу яких входили українські землі, були позбавлені 

виборчих прав, або обмежені у цих правах. Тому зрозуміла позиція одної з лідерів 

жіночого руху М. Рудницької, як стверджувала, що «довголітня боротьба за 

політичні права не мала на нашу суспільність такої переконуючої сили як сам факт 

признання жінкам виборчого права» [528]. Авторитетна жіноча організація «Союз 

українок» розробила і втілила різні форми залучення жінок до виборчих процесів. 

У практиці її діяльності - виготовлення і розповсюдження передвиборних 

агітаційних матеріалів, роз'яснювальна робота, організація бойкоту виборів, 

пошуки виборчих об'єднань тощо. Наприклад, у серії «Політична бібліотека 

УНДО» вийшла брошура «Що треба українській жінці знати про вибори?». У 

доступній формі в ній було пояснено, що таке вибори і яке їхнє значення; які 

виборчі права здобуло жіноцтво і навіщо вони йому; які основні завдання жінок-

послів; чому поляки дали жінкам політичні права; що таке політика; як кожна 

українка повинна скористатися з виборчого права; за кого віддавати свій голос 

тощо [137, с. 205]. У цій брошурі, як зрештою й у всіх виборчих процесах за 

участю жінок, яскраво виявився національний аспект. На думку дослідника 

міжвоєнного жіночого руху М. Дядюк, «першочерговим завданням для кожної 
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українки, незалежно від стану і походження, є одностайний вибір тих кандидаток і 

кандидатів, які в органах влади захищатимуть українські інтереси, оборонятимуть 

рідну школу і національне виховання дітей» [137, с. 205]. 

Заклики до виборів як забезпечення інтересів українців звучали майже на всіх 

виборах у міжвоєнний період на українських землях ІІ Речі Посполитої. Зокрема, 

на виборах створено українські виборчі комітети, покликані організувати спільне 

волевиявлення українців. У відозві до українців міста Луцьк напередодні виборів 

органів самоврядування задекларовано, що зі створення Українського Виборчого 

Комітету він «уповноважений виступати від всього українського громадянства і в 

справах міських виборів від імені українських виборців ділати. До міських виборів 

підемо в ім'я добра міської української людности спільним національним фронтом. 

Обов'язком кожного українця і співчуваючого нам допомагати в праці 

Українському Виборчому Комітетові в цілому та його членам, що діятимуть від 

його імені зокрема. Тільки така тісна співпраця запевнить нам успіх при виборах» 

[157, с. 1]. На засадах національної єдності та захисту національних інтересів 

українці намагалися адаптуватися до змін у виборчому законодавстві міжвоєнної 

Польщі, спричинених еволюцією держави від парламентської демократії до 

авторитарних урядів. Зменшення кола виборців, впливу виборців на виборчі 

комісії були виразом негативних змін виборчого законодавства, обмеженням 

виборчих прав. Як слушно зазначає Нель Павел, виборча ординація 1935 р. 

значною мірою обмежила виборчі права. Сама процедура висунення кандидатів у 

посли означала, що тільки нечисленна група громадян мала вплив на те, хто буде 

включеним до списку. Конструкція виборчих прав до Сенату позбавила їх значну 

кількість громадян - тільки чітко визначені групи могли обирати делегатів від 

воєводських виборчих колегій, які обирали сенаторів. Запереченням демократії 

була заборона проведення будь-яких дебатів на окружних та воєводських зборах 

виборчих колегій. Громадяни втратили вплив на склад виборчих комісій до Сейму 

[789, s.133]. Це стало однією з причин поступового відходу українців від легальної 

політичної боротьби, у тім числі виборчої, до радикального політичного 

протистояння під проводом ОУН. 
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Після занепаду Української Народної Республіки та Гетьманату 

розпочинається новий етап української історії - період становлення радянського 

законодавства, яке формувало відмінну від «буржуазної» виборчу систему. У часи 

СРСР широко використовували твердження, що світовому пролетаріатові 

протистоїть світова буржуазія. Саме тому пролетаріат зможе досягнути успіхів 

лише в тому випадку, коли переможе світову буржуазію. Економічні, продовольчі, 

військові та інші проблеми в Радянському Союзі трактували як результат протидії 

соціалістичній системі зі сторони світової буржуазії та її поплічників. Період 

становлення та розвитку радянського виборчого законодавства охоплював 

тривалий проміжок часу та значною мірою вплинув на формування сучасного 

виборчого законодавства України. Детальний аналіз цього періоду необхідний 

також з огляду на те, що радянські вчені наголошували, що в СРСР вся система 

представницьких органів влади будується на основі виборності [377, с. 174]. 

Виборче законодавство Радянського Союзу можна поділити у часі на три етапи: від 

1917 р. до 1936 р.; від 1936 р. до 1985 р.; від 1985 р. до 1990 р. 

Період існування СРСР офіційно розпочинається 30 грудня 1922 р., коли 

Договір про створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік підписали 

Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка, Українська 

Соціалістична Радянська Республіка, Білоруська Соціалістична Радянська 

Республіка та Закавказька Соціалістична Федеративна Радянська Республіка. Тому, 

перш ніж перейти до характеристики радянського етапу, проаналізуємо наслідки 

скликання Всеросійських Установчих зборів. Після зречення Миколою ІІ престолу 

Державна Дума в лютому 1917 р. створила тимчасовий комітет, який виконував 

функції російського уряду до 2 березня 1917 р. Наступного дня, 3 березня 1917 р., 

було ухвалено Декларацію про створення Тимчасового уряду, який відповідно до 

пункту 4 зазначеної Декларації зобов'язувався розпочати негайні приготування до 

скликання на принципах рівного, таємного та прямого голосування установчих 

зборів, що утвердять державний устрій та конституцію держави [527, с. 124-125]. 

Указом Тимчасового уряду від 9 серпня 1917 р. було призначено голову 

всеросійської комісії по виборах до Установчих Зборів [340]. Положення про 
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вибори до Установчих Зборів вперше визнавало у Росії загальне активне виборче 

право, незалежно від статі, національності та релігії [36]. Вважалося, що 

використання безпосередньої демократії, в тім числі інституту вільних виборів, 

дасть змогу Росії залишитися єдиною державою і мати багатопартійний устрій. Як 

слушно зауважував Л. Протасов, Установчі Збори, їхня повчальна доля є ніби 

верхівкою величезного айсберга, в основі якого лежить довга історія розвитку 

самої ідеї народного представництва, підготовка до скликання російської 

Конституанти та боротьба довкола неї, нарешті, вершина політичної демократії 

1917 р. - вільне всенародне голосування [481, с.8]. На частині території України, 

що входила на той час до Російської імперії, створювалися виборчі округи на 

території Катеринославської, Київської, Воронезької, Подільської, Полтавської, 

Харківської, Чернігівської губерній, а також у складі Кубанської області та 

Чорноморської губернії [530]. Саме тоді на території Росії, а отже й на частині 

території сучасної України юридичну силу отримали такі принципи: 1) принцип 

загальності виборчого права, відповідно до якого скасовують виборчі цензи. 

Положення мало гарантувати дотримання справедливості щодо всіх груп 

населення великої держави. Як уже було зазначено, активне виборче право 

отримали жінки. Водночас було значно знижено віковий ценз (з 25 до 20 років). 

Активне виборче право отримали також військові. Крім того, незважаючи на 

спротив, ліквідовано майновий ценз. Противники ліквідації цього цензу вважали, 

що він повинен існувати тому, що в умовах революційних змін стане своєрідним 

обмежувачем, який дасть змогу усунути маргіналізовані прошарки населення від 

можливості «торгувати» своїм виборчим правом. Також було ліквідовано 

національні обмеження, передбачено можливість перекладу виборчих бюлетенів з 

російської мови на національні мови. Ліквідовано освітній ценз, адже проблема 

освіти населення була дуже гострою, оскільки бракувало навіть мінімально 

освічених людей для роботи у виборчих дільницях; 2) принцип рівності виборчого 

права, який полягає у наданні одному виборцеві однакової кількості голосів. Тобто 

принцип рівності виборчого права означає скасування куріальної системи; 

3) принцип прямих виборів, який забезпечує безпосереднє (особисте) голосування 
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за конкретний виборчий список. Він означає можливість самостійного прийняття 

рішення щодо підтримки тієї політичної сили, що бере участь у виборах; 

4) принцип таємності голосування, який оберігає від протиправного впливу на 

виборця; 5) принцип пропорційного представництва, який дає змогу виборцеві, що 

слабо орієнтується у функціонуванні демократичних процедур, принаймні 

зорієнтуватися у своїх політичних уподобаннях та голосувати за одну партію. Крім 

того, принцип пропорційного представництва дозволяє брати участь у виборах 

малим партіям, що представляють політичні, національні та релігійні інтереси 

національних меншин [530]. Попри позитивні риси, Положення було піддано 

гострій критиці. Один з авторів цього документа М. Вишняк стверджував, що 

величезною вадою Положення є його досконалість [70, с. 84]. Принципи виборчого 

права не відповідали загальному рівню правової свідомості суспільства, 70% якого 

становили неписьменні, а також відсутності демократичного досвіду. Практика 

застосування такого виборчого права, що відзначалося високим рівнем 

демократизму, призводила до деформації цілої системи, оскільки за таких умов 

проявляли активність найбільш виразні соціальні групи (наприклад, солдати), а 

наступним кроком ставала підготовка до революційних змін. Вибори до 

Установчих зборів підтримувала й Рада Народних Комісарів на чолі з В. Леніним. 

У постанові Ради від 27 жовтня 1917 р. зазначено, що всі виборчі комісії, органи 

місцевого самоврядування, ради робітничих, солдатських та селянських депутатів, 

а також солдатські організації повинні вживати усіх заходів з метою гарантування 

вільного та правильного проведення виборів у визначений термін [124, с. 25-26]. 

Вибори до Всеросійських установчих зборів відбулися 12 листопада 1917 р. за 

пропорційною системою, яку до цього застосовували 1906 р. у Фінляндії, що у той 

час належала до Російської імперії. Вибори проводили у малих багатомандатних 

виборчих округах, у яких формувалися списки кандидатів, при цьому висували їх 

не партії чи виборчі блоки, а щонайменше 100 осіб, які володіли правом голосу. 

Рішення про утворення значної кількості малих багатомандатних округів було 

пов'язане з поганим станом російських доріг. Положення не передбачало жодних 

обмежень активного виборчого права. Незважаючи на проголошення принципу 
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рівності виборчого права, на практиці простежувалося явище нерівного розподілу 

виборчих мандатів: кількість жителів, які голосували за один виборчий мандат, 

відрізнялася у 75 виборчих округах. На східних територіях держави один мандат 

припадав на 140 тис. жителів, в інших - на 219 тис. жителів. У камчатському окрузі 

(з приводу його малої щільності населення) один мандат припадав на 20 тис. 

мешканців [481, с. 155]. Незважаючи на низьку активність виборців (у виборах 

взяло участь менш ніж 50% осіб, які володіли правом голосу) [50, с. 543], розподіл 

767 місць був таким: 347 виборчих мандатів (45,2%) отримали есери, 180 (23,5%) 

більшовики, 81 (10,6%) українські есери, 16 (2,1%) меншовики, 11 (1,4%) 

українські меншовики. Решта партій отримали від 0,1 до 2,0% мандатів [50, с. 299-

300]. Вибори виграли есери, які разом зі своїми українськими колегами отримали 

абсолютну більшість у парламенті. Володимир Ленін, коментуючи результати 

виборів, стверджував, що пропорційна виборча система дає правдиве відображення 

волі народу тільки тоді, коли партійні списки відповідають фактичному поділу на 

партійні угруповання. Тому навіть формальної відповідності між волею виборців і 

списком обраних до Законодавчих зборів нема і не може бути [268, с. 163]. 

Спираючись на твердження В. Леніна, за два дні до початку засідання Установчих 

зборів, тобто 3 січня 1918 р., голова Всеросійського центрального виконавчого 

комітету Я. Свердлов зазначив, що, без сумніву, найвищою владою є влада 

працюючого народу в особі його Рад, нема вищої влади в Росії, і це до неї 

належить відкриття Установчих зборів. Декларація прав трудящого і 

експлуатованого народу проголосила Росію республікою робітничих, солдатських і 

селянських рад, яка ґрунтується на вільному союзі вільних народів - федерації 

радянських національних республік [124, с. 323]. Законодавчі збори стали перед 

вибором - прийняти Декларацію і, по суті, віддати владу, або ж відкинути 

декларацію більшовиків. Тому 5 січня 1918 р. Всеросійські законодавчі збори 

відкинули Декларацію. У відповідь більшовики розігнали парламент. 

Вибори до Установчих зборів показали, що більшовики не мають наміру 

підпорядковуватися волі народу. В. Ленін стверджував, що треба відмовитися від 

багатопартійності та запровадити демократію пролетарської Республіки Рад [266, 
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с. 104]. Саме Ради протягом короткого проміжку часу після надання їм статусу 

органів державної влади функціонували в багатопартійній системі. Від 1922 р. у 

них панує комуністична партія. Наслідком такого процесу стала втрата радами 

їхнього представницького характеру. 

Теорія та практика народовладдя в радянський час суттєво різнилися між 

собою. Прикладом таких розбіжностей може слугувати період формування 

радянської влади в Україні. Бажаючи знищити Українську Народну Республіку, 

більшовики приготували збройне захоплення влади. Всупереч намірам 

Центральної Ради УНР, яка прагнула провести демократичні вибори на основі 

загального, рівного та пропорційного виборчого права з дотриманням таємності 

голосування, Центральний комітет Російської соціал-демократичної партії (біль-

шовиків) виступив проти військ Центральної Ради. Зокрема, 25 грудня 1917 р. у 

зайнятому російськими військами Харкові проголошено владу рад [187, с. 153]. 

Створюючи альтернативну щодо Центральної Ради УНР форму державності, 

більшовики тимчасово залишили таку ж назву, тобто одночасно існували дві 

Українські Народні Республіки. Перший радянський уряд в Україні також 

називався Народним секретаріатом Ради народних комісарів, при цьому подібність 

з назвою уряду Центральної Ради (Генеральним Секретаріатом) не була 

випадковою. Після створення харківського уряду більшовики почали вживати 

заходів для створення партійної структури. У липні 1918 р. у Москві створено 

Комуністичну партію більшовиків України як територіальний підрозділ Російської 

Комуністичної партії, завданням якого була боротьба за революційне єднання 

України з Росією на принципах пролетарського централізму у межах Російської 

Радянської Соціалістичної Республіки [76]. У лютому 1919 р. запроваджено нову 

назву держави - Українська Соціалістична Радянська Республіка, а також нову 

назву уряду - Рада народних комісарів за взірцем російського досвіду. Як слушно 

зазначає О. Мостіпан, «встановлення радянської влади на території України 

вплинуло на характер та форми здійснення народовладдя, механізми реалізації 

виборчих прав громадян» [315, с. 69]. Сформована на українських землях 

радянська влада 10 березня 1919 р. прийняла Конституцію Української Радянської 
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Соціалістичної Республіки за взірцем Конституції Російської Соціалістичної 

Федеративної Радянської Республіки від 10 липня 1918 р. [205, с. 671-682]. У 

першій Конституції Радянської України проголошено принципи соціалістичної 

революції й диктатури пролетаріату у формі республіки Рад, де повноту влади від 

імені трудящого народу здійснюють робітничі, селянські і солдатські ради. 

Конституція, яка передбачала поділ на суспільні класи, була документом більше 

політичним, ніж юридичним. Як зазначив відомий фахівець у галузі 

конституційного права Джон Ельстер, на світі існують прийняті недемократичним 

шляхом демократичні конституції, але немає жодної авторитарної конституції, яка 

була б прийнятою демократичним шляхом [701, s. 125]. 

Зазначимо, що ст. 21 Конституції УСРР 1919 р. за зразком Конституції Росії 

запроваджувала майновий ценз та позбавляла виборчого права таких осіб: що 

користуються найманою працею з корисливою метою; які живуть на нетрудові 

прибутки, а саме прибутки з підприємства, з маєтків і т.п.; приватних торговців, 

комерційних посередників [228, с. 175-181]. На додаток до майнового цензу 

застосовували й ідеологічні обмеження, зокрема, виборчого права позбавляли 

ченців і духовних настоятелів церков і релігійних культів; службовців й агентів 

колишньої поліції, окремого корпусу жандармів й охоронних відділів, а також 

членів панувавшого в Росії дому [228, с. 175-181]. Крім того, встановлювали й інші 

законодавчі обмеження, зокрема, щодо осіб, визнаних усталеним ладом 

божевільними, а також осіб, що перебувають під опікою; осіб, засуджених за 

корисливі та ганебні вчинки на основі закону або судового вироку [228, с. 175-

181]. 

Конституція Української СРР 1919 р. запроваджувала виборчу систему, що 

спиралася на принципи незагального та непрямого виборчого права з таємним 

голосуванням. Сам процес проведення виборів та підрахунку голосів не був зако-

нодавчо визначеним. Не існувало на початках і системи виборчих комісій. Пізніше 

було створено виборчі комісії відповідних державних виконавчих органів, 

наслідком чого став тотальний контроль за їхньою діяльністю зі сторони партійних 

та державних органів. Конституція УСРР 1919 р. формально запроваджувала 
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багатопартійну систему. Вибори до робітничих, селянських і солдатських рад було 

проведено навесні 1919 р. Під керівництвом тимчасового робітничо-селянського 

уряду та територіальних революційних комітетів було проведено вибір кандидатів 

у депутати та самі вибори, в яких більшовики отримали більшість голосів. 

Відповідно до Конституції УСРР, найвищим органом законодавчої влади став 

Всеукраїнський З'їзд Рад. На період між його засіданнями владу здійснював 

Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет (ВУЦВК). 

Найважливішими проблемами, врегульованими Конституцією Української 

Соціалістичної Радянської Республіки від 15 травня 1929 р. [227]  були членство 

України в СРСР та диктатура пролетаріату. Як зазначає С. Білошицький, «у 

Конституції було закладено реальний механізм здійснення диктатури, складовим 

елементом якого виступало виборче право та технології формування органів 

влади» [26, с. 162]. Конституція визначала основні цілі та форму організації 

диктатури пролетаріату, який ставив собі за мету остаточне знищення буржуазії, 

ліквідацію експлуатації та побудову комунізму, в якому не буде ні поділу на класи, 

ні державної влади [227]. Конституція УСРР 1929 р. продовжила попередню 

практику застосування різного роду цензів до значної частини населення, тобто 

нерівність виборчого права в Україні. Зокрема, ст. 5 цього Основного закону 

гарантувала політичні права трудящим масам, без різниці в статі, вірі, расі, 

національності і цілком позбавляла цих прав експлуататорські класи [227]. 

Відповідно до ст. 17 цієї Конституції, Українська Соціалістична Радянська 

Республіка, керуючись інтересами трудящих, позбавляє окремих осіб та окремих 

груп прав, якими вони користуються на шкоду інтересам соціалістичної революції 

[227]. Відповідно до Основного закону, верховним органом влади Української 

Соціалістичної Радянської Республіки був Всеукраїнський з'їзд рад робітничих, 

селянських та червоноармійських депутатів, що складався з депутатів, обраних 

Всемолдавським з'їздом Рад та обласними з'їздами делегатів рад. Один мандат 

припадав на 10 000 виборців у містах і на 50 000 виборців у селах. Отже, з огляду 

на те, що на той час більшість населення України становили жителі сіл, такі норми 

представництва, по суті, спричиняли зменшення ролі селян у державі та надання 
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першості під час прийняття рішень так званому робітничому класу, тобто 

робітникам великих фабрик та заводів, які проживали в містах. При цьому 

Основний закон декларував належність влади у державі всім трудящим масам. 

Робітничі, селянські та червоноармійські ради також виконували функції органів 

місцевого самоврядування. Право обирати й бути обраним до рад, відповідно до ст. 

66 Конституції, незалежно від статі, віри, раси, національності, осілості тощо, мали 

ті громадяни Української Соціалістичної Радянської Республіки, яким до дня 

виборів виповнилося 18 років: 

а)  усі особи, що добувають засоби до життя виробничою і суспільно-

корисною працею, а також особи, що ведуть хатнє господарство, яке забезпечує 

першим можливість продуктивно працювати; 

б)  червоноармійці та червонофлотці Робітничо-селянської червоної армії 

та флоту; 

в)  громадяни, що належать до категорій, зазначених в п.п. «а» і «б» цього 

артикулу, що будь в якій мірі втратили працездатність [227]. 

Крім того, ст. 7 цієї Конституції встановлювала, що Українська Соціалістична 

Радянська Республіка, виходячи із солідарности трудящих всіх націй, надає всіх 

політичних прав чужоземцям, що перебувають на території Української 

Соціалістичної Радянської Республіки для трудових занять і належать до 

робітничого класу, а також до селянства, яке не вживає найманої праці, - на 

підставі постанов верховних органів Союзу Радянських Соціалістичних Республік 

[227]. За прикладом Конституції 1919 р. у ст. 67 Конституції УСРР 1929 р. 

визначено, що не можуть обирати і бути обраними: 

а)  особи, які використовують найману працю з метою одержання 

прибутку; 

б) особи, які живуть з нетрудового прибутку, а саме: відсотків з капіталу, 

прибутку з підприємств, надходжень з майна і т. ін.; 

в) приватні крамарі, торговельні і комерційні посередники; 

г) духівництво, служники релігійних культів всіх вірувань і сект, якщо це 

заняття є їхньою професією, та ченці; 
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ґ) службовці і агенти колишньої поліції, окремого корпусу жандармів і 

охоронних відділків, члени царювавшого в Росії дому, особи, що керували 

діяльністю поліції, жандармерії і карних органів; 

д) особи, що їх визнано встановленим порядком за душевнохворих; 

е)  позбавлені прав судом на строк, визначений судовим вироком [227]. 

Додатково ст. 68 зазначеного Основного закону передбачала, що точне 

встановлення категорій громадян, позбавлених виборчих прав, провадить 

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет [227]. Отже, Конституція 

уповноважувала органи виконавчої влади встановлювати додаткові обмеження 

виборчих прав громадян. 

Якщо аналізувати місцеве самоврядування, то міські, селищні та сільські ради 

обирали відповідно до закону на однорічний строк. Місцеве самоврядування 

отримувало широкий спектр повноважень, які на практиці широко 

використовували в боротьбі з незалежними землевласниками в період так званої 

нової економічної політики. Значно поширеною в цей період була практика 

збільшення категорій осіб, яких позбавляли права голосу на місцевих виборах. 

Зокрема, «Інструкція про вибори до рад» від 28 вересня 1926 р. затверджувала 

вичерпний перелік осіб, які були позбавлені права голосу [62, с. 29]. Зокрема, 

обмеження виборчого права ставали, порівняно з попередніми місцевими 

виборами, значно більшими. Під час НЕПу радянська держава тимчасово 

зменшила рівень втручання у приватну економіку, а на селі замість обов'язкової 

реквізиції запровадила так званий продовольчий податок. Усе це разом дало їй 

змогу вистояти в період міжнародної ізоляції та масових протестів власного 

населення. Проте навіть у період НЕПу в системі радянської влади панівне 

значення мали інтереси держави, а не громадянські права. Крім того, як вважав В. 

Ленін, застосування органами диктатури пролетаріату нелегальних засобів проти 

власних громадян обґрунтоване необхідністю проведення класової боротьби [267, 

с. 376]. Влада, на думку В. Леніна, повинна спиратися на силу, а не на закон [267, 

с. 385]. Як зазначає В. Маркова, «більшовицька влада вдало використала вибори до 

рад 1927, 1929 рр. для реалізації сталінських кампаній: колективізації та ряду 
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хлібозаготівельних. Кількість відряджених до УСРР з РРФСР майже вдвічі 

переважала тих, кого відрядили до інших республік. Така чисельність дозволила не 

лише проконтролювати передвиборчі кампанії, але й провести хлібозаготівельні. 

Виборчі кампанії 1927, 1929 рр. пришвидшили остаточну легітимність 

більшовицького режиму» [289, с. 48]. 

Зазначимо, що 5 грудня 1936 р. ухвалено Конституцію Радянського Союзу, 

яка формально запроваджувала загальні, рівні і прямі вибори з дотриманням 

таємності голосування до усіх органів державної влади [206]. На основі 

Конституції СРСР 1936 р. проведено вибори до Верховної Ради СРСР у 1937 р. 

Положення про вибори до Верховної Ради СРСР формально гарантувало 

дотримання демократичних принципів висунення кандидатів, створення та 

функціонування виборчих комісій [374]. Демократизм радянської виборчої систе-

ми та її переваги над буржуазною постулювалися й у працях тогочасних 

вітчизняних науковців [244; 141]. Проте насправді парламентські вибори у 

Радянському Союзі відбувалися під чітким партійним контролем. У роботі 

виборчих комісій брали участь представники різних громадських організацій, 

трудових колективів, а також жінки, молодь, робітники та селяни [605, с. 18]. У 

виборчій кампанії 1937 р. кандидатів у члени виборчих комісій могли висувати 

збори трудових колективів та громадських організацій. Були також спеціальні 

вимоги щодо складу зазначених комісій за критеріями віку, статі та партійної 

належності [135, с. 23]. Кандидатів у депутати до Верховної Ради СРСР 

затверджувала партія. Так само партійну згоду мали отримати члени виборчих 

комісій. Виборчу кампанію використовували для проведення партійних чисток та 

репресій [132, с. 138], про які писали у своїх працях закордонні науковці, які 

досліджували виборче право в СРСР, зокрема Г. Ленг [753], А. Борке [664], 

П. Даррел [684], В. Кульський [749]. Беручи за приклад Конституцію СРСР, було 

ухвалено 30 грудня 1937 р. Конституцію Української Радянської Соціалістичної 

Республіки, де Верховна Рада Української РСР як законодавчий орган уперше 

згадана як конституційний орган влади. Їй присвячено норми розділу «Найвищі 

органи державної влади Української Радянської Соціалістичної Республіки» [222, 
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с. 208-235]. Конституція запроваджувала низку змін до виборчої системи. 

Верховну Раду УРСР обирали громадяни УРСР із застосуванням принципів 

загального та прямого виборчого права у виборчих округах на строк чотири роки 

за нормами: один депутат на 100 000 населення. Зміни також стосувалися 

процедури обрання парламенту. З'їзди рад замінили сесійні засідання Верховної 

Ради Української РСР та місцевих рад, надаючи їм рис парламентської влади. 

Однак зміна конституційних норм не змінила характеру влади, яка й надалі 

перебувала в руках комуністичної партії. 

Конституція УРСР 1937 р. скасовувала існуючі виборчі цензи для 

представників «непролетарських» прошарків населення. У її ст. 3 проголошено, що 

вся влада в УРСР належить трудящим міста і села в особі Рад депутатів трудящих 

[222, с. 208-235], а в ст. 133, що вибори депутатів до всіх Рад депутатів трудящих: 

Верховної Ради УРСР, Верховної Ради Молдавської АРСР, обласних Рад депутатів 

трудящих, Рад депутатів трудящих адміністративних округів, районних, міських, 

селищних, станичних і сільських Рад депутатів трудящих, - провадяться 

виборцями на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному 

голосуванні [222, с. 208-235]. Активне та пасивне виборче право належало всім 

громадянам УРСР, які досягли 18 років, незалежно від расової і національної 

належності, віросповідання, освітнього цензу, осілості, соціального походження, 

майнового стану та минулої діяльності, за винятком божевільних і осіб, 

засуджених судом з позбавленням виборчих прав [222, с. 208-235]. Сільські жителі 

отримали рівні з робітниками виборчі права. Виборчі округи в містах вже не 

створювали на території фабрик та заводів, а за територіальною ознакою. Виборчі 

права отримали також громадяни, які перебувають у лавах Червоної Армії [222, 

с. 208-235]. Основний Закон передбачав, що до Верховної Ради УРСР (як єдиного 

законодавчого органу) можуть бути обрані громадяни УРСР на чотири роки за 

принципом один депутат на 100 000 населення [222, с. 208-235]. Натомість вибори 

депутатів до рад нижчих рівнів проводилися у виборчих округах з використанням 

різних принципів з огляду на густоту населення на території відповідних областей 

(один депутатський мандат до обласних рад припадав на 25 000 - 30 000 
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населення). До рад депутатів трудящих адміністративних округів - один депутат 

від 5 000 населення, до районних Рад залежно від розміру району - один депутат не 

менше ніж від 500 і не більше ніж від 1500 осіб населення; до міських Рад і 

районних Рад в містах залежно від розміру міста або міського району - один 

депутат не менше ніж від 100 і не більше ніж від 1000 осіб населення; до сільських 

Рад залежно від розміру району діяльності сільської Ради - один депутат не менше 

ніж від 100 і не більше ніж від 250 осіб населення [222, с. 208-235]. Право 

висунення кандидатів забезпечувалося за громадськими організаціями й 

товариствами трудящих; комуністичними партійними організаціями, 

професійними спілками, кооперативами, організаціями молоді, культурними 

товариствами [222, с. 208-235]. Крім того, для депутатів усіх рівнів 

встановлювався імперативний мандат, а саме ст. 142 Основного Закону 

передбачала, що кожний депутат зобов'язаний звітувати перед виборцями у своїй 

роботі і в роботі Ради депутатів трудящих і може бути в усякий час відкликаний за 

рішенням більшості виборців у встановленому законом порядку [222, с. 208-235]. 

Проведення виборів регулювалося підзаконними нормативно-правовими актами, 

ухваленими відповідно до Конституції Української РСР 1937 р., зокрема, 

відповідними положеннями від 21 лютого 1938 р. [395, с. 39], від 26 жовтня 1946 р. 

[396, с. 37] та від 12 грудня 1950 р. [394]. Незважаючи на такі радикальні 

демократичні нововведення, зазначимо, що демократичні принципи Конституції 

Української РСР 1937 р. не мали жодних шансів на реалізацію в умовах 

тоталітарної однопартійної диктатури. Тобто Конституція була лишень 

декларацією, адже Радянський Союз й надалі залишався абсолютно 

централізованою державою, в якій союзні республіки були позбавленими усіляких 

ознак автономії. Провідну роль надалі відігравала комуністична партія, яка в 1937 

р. була єдиною легальною політичною силою в СРСР. 

Конституція СРСР 1936 р. та Конституція Української РСР 1937 р. 

наголошували на особливій ролі комуністичної партії. Хоча Конституція УРСР 

1937 р. надавала виборцям право пропонувати альтернативних кандидатів у 

депутати та можливість їхньої підтримки в таємних виборах, на практиці це 



151 

 

виявилося неможливим. Одразу після прийняття Конституції виборчі комісії було 

зобов'язано реєструвати тільки одного кандидата на виборчий мандат. За усілякі 

спроби висунення інших кандидатів притягували до кримінальної 

відповідальності. У виборчому бюлетені було надруковане лише одне прізвище. За 

таких умов втрачався усілякий сенс таємного голосування. Спроба скористатися 

кабіною для голосування була сигналом того, що особа має бажання 

проголосувати проти запропонованої кандидатури комуністів та безпартійних. 

Явку виборців гарантувала система доносів та агітаторів, які були особисто 

відповідальними за участь їхніх колег з фабрик, заводів та колгоспів у виборчому 

процесі. Крім того, на практиці застосовувалися численні легальні та «невидимі» 

обмеження виборчих прав громадян. Необхідно, однак, зазначити, що після смерті 

Йосипа Сталіна мала місце певна «косметична» демократизація виборчого 

процесу, у якій передвиборна агітація [86] поєднувалася з деякими елементами 

демократизму. Проаналізувавши низку протоколів про голосування дільничних 

виборчих комісій по виборах до Верховної Ради СРСР 16 березня 1958 р. у різних 

виборчих округах Львівської області, можемо констатувати наступне. На виборчій 

дільниці № 31 по Золочівському виборчому округу № 485 по виборах до Ради 

Союзу РСР за кандидатуру Пасєки Ольги Михайлівни одноголосно проголосували 

усі 1724 виборці, які отримали бюлетені для голосування [483, с. 1-2]. Те ж 

спостерігаємо і щодо голосування на виборчій дільниці № 48 по Городоцькому 

виборчому округу № 486 по виборах до Ради Союзу РСР, де за кандидатуру Батова 

Павла Івановича одноголосно проголосували 827 виборців, тобто усі, хто отримав 

бюлетені для голосування [483, с. 245-246]. У той же час деяке «відхилення» від 

принципу одноголосності спостерігаємо, аналізуючи протоколи висування, 

підтримки, реєстрації та голосування окружних виборчих комісій по виборах до 

Верховної Ради Української РСР 1 березня 1959 р. Зокрема, постановою 

Шевченківської окружної виборчої комісії було встановлено, що «за кандидата у 

депутати по цьому округу Гургаль Володимира Йосиповича проголосувало 82349 

виборців з числа 82426 осіб, які взяли участь у голосуванні, тобто 77 виборців 

проголосували проти нього [483, с. 11-12]. Постановою Залізничної окружної 
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виборчої комісії від 4 лютого 1959 р. було встановлено, що «за єдиного кандидата 

у депутати по цьому окрузі Бурак Юлію Василівну проголосувало 80397 виборців з 

числа 80545 осіб, які взяли участь у голосуванні, тобто вона отримала абсолютну 

більшість голосів» [483, с. 1-2]. Таким чином на 47 виборчих дільницях 

зазначеного округу проти кандидатури Бурак Юлії Василівни проголосувало 148 

виборців. При цьому для створення видимості демократизму у депутати висували у 

тім числі й безпартійних осіб. Так, 30 січня 1959 р. згадану вище безпартійну Ю. В 

Бурак було висунуто кандидатом у депутати Верховної Ради Української РСР по 

Залізничному виборчому округу № 197 загальними зборами робітників, інженерно-

технічних працівників та службовців Львівського телевізійного заводу. При цьому 

інформацію про її висунення подавав секретар партбюро заводу О. М. Віхарєв 

[487, с. 39-41]. 

Характерною ознакою Конституції Української РСР від 20 червня 1978 р. є те, 

що вона expressis verbis запровадила принцип однопартійності. За прикладом 

Конституції Радянського Союзу від 7 жовтня 1977 р. [207, с. 315-365] Конституція 

Української РСР 1978 р. стала на сторожі провідної ролі комуністичної партії, 

закріпивши у ст. 6 положення про те, що керівною і спрямовуючою силою 

радянського суспільства, ядром його політичної системи, державних і громадських 

організацій є Комуністична партія Радянського Союзу [221, с. 236-278]. Зазначимо, 

що Комуністична партія суттєво впливала на правотворчий процес. Проект 

Конституції СРСР 1977 р. двічі обговорювався на засіданнях Центрального 

Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу, п'ять разів на засіданнях 

Політбюро та вісімнадцять разів - на засіданнях Секретаріату ЦК КПРС. Повна 

залежність Верховної Ради СРСР та її республіканських «копій» від Комуністичної 

партії забезпечувалась її складом, що чітко контролювався партійними органами 

[191]. 

З прийняттям Конституції Української РСР 1978 р., по суті, завершилося 

«одержавлення» суспільно-політичного життя. Також простежувався своєрідний 

«фейс-ліфтинг», зокрема, було затверджено нову назву представницьких органів 

влади: замість рад трудящих - ради народних депутатів з Верховною Радою 
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Української РСР на чолі. Проте організація політичної системи не передбачала 

механізмів, які дали б змогу виникнути інститутам громадянського суспільства. 

Адже для його розвитку необхідний ідеологічний, політичний та економічний 

плюралізм. 

У ст. 98 Конституції Української РСР 1978 р. визначено, що Верховна Рада 

Української РСР обирається громадянами Української РСР у складі 650 депутатів 

по виборчих округах з рівною кількістю населення [221, с. 236-278]. Якщо 

зазначати про формування виборчої системи України за Конституцією Української 

РСР 1978 р., то вона була значно «модернізованою» порівняно з Конституцією 

Української РСР 1937 р. Зокрема у ст. 85 наголошено, що всі громадяни 

Української РСР, які досягли 18 років, мають право обирати та бути обраними, за 

винятком осіб, визнаних у встановленому законом порядку божевільними [221, 

с. 236-278]. Тобто у тексті Основного Закону не передбачено інших можливостей 

позбавлення виборчих прав громадян. Право висування кандидатів у народні 

депутати було надано організаціям Комуністичної партії Радянського Союзу, 

професійних спілок, Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді, 

кооперативним та іншим громадським організаціям, трудовим колективам, а також 

зборам військовослужбовців по військових частинах [221, с. 236-278]. Зокрема ст. 

89 Конституції гарантувала громадянам Української РСР і громадським 

організаціям вільне і всебічне обговорення політичних, ділових та особистих 

якостей кандидатів у депутати, а також право агітації на зборах, у пресі, по 

телебаченню, радіо [221, с. 236-278]. Позитивною рисою було й те, що 

Конституція УРСР 1978 р. легалізувала практику формування виборчих комісій у 

складі представників від громадських організацій, трудових колективів і зборів 

військовослужбовців по військових частинах [221, с. 236-278]. Основний Закон 

Української РСР 1978 р. запроваджував також імперативний мандат для депутатів 

усіх рівнів, встановивши у ст. 91 положення про те, що виборці дають накази своїм 

депутатам. Відповідні ради народних депутатів розглядають накази, враховують їх 

під час розроблення планів економічного і соціального розвитку та складання 

бюджету, а також під час підготовки рішень в інших питаннях, організують 
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виконання наказів та інформують громадян про їх реалізацію [221, с. 236-278]. 

Порядок проведення виборів до Верховної Ради Української РСР врегульовувався 

вже не підзаконними нормативно-правовими актами, як це відбувалося за 

Конституцією Української РСР 1937 р., а відповідним законом [393]. 

Другий етап розвитку радянського виборчого законодавства характеризується 

тим, що вибори проводилися формально із гарантуванням загального, прямого, 

рівного виборчого права та таємності голосування. Підрахунок голосів відбувався 

за мажоритарною виборчою системою, при цьому вибори в окрузі вигравав той 

кандидат, який отримував абсолютну більшість голосів. На чолі організації 

виборчої системи була Центральна виборча комісія. У 1936 р. в Радянському Союзі 

ухвалено так званий подвійний депутатський мандат: до Верховної Ради та 

місцевих рад різних рівнів. З політичного погляду це зміцнювало владу однієї 

(комуністичної) партії. До позитивних рис другого етапу розвитку радянського 

виборчого законодавства належить і скасування виборчих цензів. У проміжку часу 

між 1936 р. та 1985 р. джерелом врегулювання виборчого процесу слугувала 

Конституції Радянського Союзу 1936 та 1977 рр., Конституції Української РСР 

1937 та 1978 рр., низка підзаконних актів. Незважаючи на це, всі рішення щодо 

кандидатів у депутати, складу виборчих комісій та рад, явки виборців і навіть того, 

скільки голосів повинен отримати певний кандидат, приймали партійні органи. 

Голосування на практиці не було таємним, складно було проголосувати й проти 

єдиного кандидата від «блоку комуністів та безпартійних». Порушенням принципу 

рівності виборчого права була також практика голосування за декількох виборців, 

подаючи до виборчих комісій паспорти членів сім'ї, сусідів та інших осіб. 

Зазначимо, що самі назви органів влади становили один з елементів ідеологічної 

боротьби: перетворення робітничих, селянських та червоноармійських рад (1918) у 

ради депутатів трудящих (1936), а пізніше в ради народних депутатів (1977) було 

свідченням того, що в Радянському Союзі відбувся поступовий відхід від ідеї 

«диктатури пролетаріату» до «соціалістичної держави», де влада належить 

трудящим масам міст і сіл, а пізніше й до ідеї влади всього радянського народу 

(1977). 
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Врегулювання виборчого процесу в радянський період історії України дає 

підстави дійти таких висновків: 

1) зовнішня демократизація виборчої системи в Конституції Української РСР 

створювала потенційні можливості для реформування системи голосування за 

одного вказаного кандидата у реальний вибір між декількома кандидатами без 

суттєвої зміни існуючих правових норм. Тобто, правова система частково була 

підготовленою до політичних та соціальних реформ, що відбувалися в 

Радянському Союзі в період «перебудови». Наслідком таких «формальних» 

реформ стало те, що радянське виборче законодавство епохи «пізнього» Леоніда 

Брежнєва, завданням якого було маскування механізмів фактичного формування 

офіційних органів влади, почало реально діяти в інших суспільно-політичних 

умовах; 

2) радянська виборча система, з урахуванням її фіктивності та завчасно 

«запрограмованими» результатами виборів, не мала можливості подальшого 

розвитку в суспільній політичній свідомості. Ця система викликала негативні 

емоції та байдужість, перешкоджала виборцеві зрозуміти значення та зв'язок між 

його волевиявленням та суспільно-політичними змінами в державі; 

3) фіктивний характер виборів до рад та їхнє підпорядкування Комуністичній 

партії спричинили те, що у свідомості пересічного радянського громадянина 

цінність активного та пасивного виборчого права була невеликою. Адже насправді 

влада перебувала в руках керівництва Комуністичної партії, а не органів державної 

влади. Верховна Рада Української РСР була тільки знаряддям легітимації рішень, 

що приймали партійні функціонери. 

Підсумовуючи аналіз розвитку радянського виборчого законодавства 

наголосимо, що існуюча на той час виборча система дозволяла відсунути народ від 

участі у здійсненні влади, а голосування ставало своєрідним тестом лояльності 

виборців до Комуністичної партії. Тогочасні науковці навіть знайшли «логічне» 

пояснення практиці висування тільки одного кандидата на відповідну виборну 

посаду, стверджуючи, що це «традиція, яка природно склалася... І з ким же може 

конкурувати кандидат, якщо у радянському суспільстві відсутні протилежні 
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інтереси!» [141, с. 15]. При цьому неможливим було стверджувати про реалізацію 

принципу поділу влади у системі, в основі якої лежала марксистсько-ленінська 

теорія соціалістичної держави. Принцип поділу влади був заміщений принципом 

єдності влади трудящих мас, уособленням якого були ради. 

Починаючи з 1985 р. відбувалася поступова зміна виборчого законодавства 

Радянського Союзу, в тім числі й Української РСР. Вибори 1989-1990 рр. можна 

визнати першими напівдемократичними виборами на території СРСР. Зазначимо, 

що 1 грудня 1988 р. Верховна Рада СРСР ухвалила закон «Про зміни та 

доповнення до Конституції СРСР», а також закон «Про вибори народних депутатів 

СРСР» [338]. На підставі вищезазначених законів Верховна Рада СРСР отримала 

статус постійно діючого законодавчого органу державної влади. Вперше 

запроваджено можливість висунення незалежних кандидатів у депутати, 

заборонено поєднувати парламентський мандат з роботою в органах виконавчої 

влади та судах, проголошено дотримання принципів правової держави. Верховна 

Рада Української РСР також внесла зміни та доповнення до Конституції 

Української РСР 1978 р., усуваючи з неї норму про провідну роль комуністичної 

партії [444]. Виборче законодавство гарантувало дотримання загальновизнаних 

принципів виборчого права, розширювало демократичні гарантії у процесі 

проведення виборчої кампанії; надало судового захисту виборчим правам, чіткіше 

врегулювало виборчі процедури. 

Перші напівдемократичні вибори народних депутатів СРСР 1989 р. [338] мали 

одну важливу рису: на один депутатський мандат у територіальних виборчих 

округах припадало декілька осіб. Ті ж принципи було запроваджено у виборах до 

Верховної Ради України в березні 1990 р. Наслідком реального запровадження 

демократичних виборчих принципів стала поразка у виборах багатьох керівників 

КПРС та її регіонального підрозділу - Комуністичної партії України. До 

парламенту було обрано багато незалежних кандидатів. Зокрема, до Верховної 

Ради України I скликання6, що була обраною за мажоритарною виборчою 

                                                           
6 Після проголошення 16 липня 1990 р. Верховною Радою Української РСР Декларації про державний суверенітет 
України скликання парламенту почали рахувати з часу суверенізації республіки. 
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системою, незважаючи на функціонування багатьох елементів однопартійної 

системи, було обрано 120 позапартійних народних депутатів, які зареєстрували у 

Верховній Раді парламентську фракцію «Народна Рада» [275]. Однак й надалі 85% 

народних депутатів України, обраних за результатами парламентської кампанії 

1990 р., були членами Комуністичної партії України. Частина з них ототожнювала 

себе з так званими комуністами-демократами, але більшість належала до 

комуністичних ортодоксів. «Група 239», зареєстрована як парламентська фракція 

«За соціальну справедливість», по суті, контролювала законодавчий орган влади 

республіки. Однак навіть за таких умов 16 липня 1990 р. Верховна Рада України 

проголосила Декларацію про державний суверенітет України [121]. 

Незважаючи на те, що український парламент І скликання став місцем 

бурхливих ідеологічних суперечок, саме його можна схарактеризувати як 

«парламент», робота якого припала на важливий етап реформування української 

«радянської» Верховної Ради в орган, що реально здійснює законодавчу владу в 

незалежній державі. При цьому принцип народовладдя є не декларацією, а 

реальним змістом діяльності держави. Як і в інших республіках колишнього СРСР, 

Верховну Раду Української РСР тільки теоретично можна було вважати 

парламентом. Як слушно зазначив Г. Сапаргалієв щодо Верховної Ради Казахської 

РСР, Верховна Рада Казахської РСР не була парламентом, бо не дотримувався 

принцип поділу влади та не було постійно діючого представницького органу [533, 

с. 214]. Це саме стосується Верховної Ради Української РСР. Одним із перших 

досягнень на шляху демократизації було запровадження прямої телевізійної 

трансляції засідань Верховної Ради, що дало змогу широко інформувати 

громадськість України щодо ситуації в державі, а як наслідок, демократична 

парламентська меншість могла ефективно полемізувати з комуністичною 

більшістю. Верховна Рада України І скликання ухвалила низку важливих для 

незалежної України законів, у тім числі й Акт проголошення незалежності України 

від 24 серпня 1991 р. [2], а також постанову «Про департизацію державних органів, 

установ та організацій» [427]. Зазначимо, що 26 серпня 1991 р. Президія Верховної 

Ради України тимчасово призупинила діяльність Комуністичної партії України у 
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зв'язку зі спробою державного перевороту, що відбувався в Москві 19-21 серпня 

1991 р. [474]. Міністерство внутрішніх справ України за участю народних 

депутатів зайняло всі службові приміщення Комуністичної партії України, 

охороняючи її майно та документи від крадіжок та знищення. Партійним органам 

було заборонено здійснення усіх фінансових операцій. Після закінчення слідства 

Верховна Рада Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки та 

місцеві ради повинні були взяти на свій баланс майно, що належить до 

територіальних підрозділів Комуністичної партії України. Також 30 серпня 1991 р. 

за поданням тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України діяльність КПУ 

була заборонена [439] у зв'язку з тим, що керівництво Комуністичної партії 

України підтримувало державний переворот і тим самим сприяло його реалізації 

на території України [500]. Особливо цікавим є той факт, що діяльність 

Комуністичної партії України була забороненою на основі ч. 2 ст. 7 Конституції 

України 1978 р. зі змінами відповідно до Закону № 404-12 від 24.10.1990 р., згідно 

з якими не допускається створення і діяльність партій, інших громадських 

організацій і рухів, що ставлять за мету зміну шляхом насильства конституційного 

ладу і в будь-якій протизаконній формі територіальної цілісності держави, а також 

підрив її безпеки, розпалювання національної і релігійної ворожнечі [224; 452]. 

Унаслідок заборони діяльності Комуністичної партії України та у відповідності до 

закону її майно перейшло у державну власність [452]. Через десять років після 

цього Конституційний Суд України своїм рішенням від 27 грудня 2001 р. № 20-

рп/2001 визнав зазначене розпорядження Президії Верховної Ради України 

неконституційним. Комуністична ж партія України, яка була зареєстрованою 22 

липня 1991 р. як об'єднання громадян, не була спадкоємицею Комуністичної партії 

Радянського Союзу та Комуністичної партії України у складі КПРС. Отже, 

зазначене рішення Конституційного Суду України не тягне за собою жодних 

правових наслідків щодо можливого повернення державою майна КПРС та діючої 

на території України до 22 липня 1991 р. структури цієї партії [512]. 

Підсумовуючи радянський період розвитку українського виборчого 

законодавства включно з періодом «перебудови» у Радянському Союзі, зазначимо, 
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що цей досвід є складовою історико-правового процесу формування традиції 

виборності влади в Україні. 

 

2.2 Формування та розвиток сучасного виборчого законодавства в 

Україні 

Розглянемо останній період формування виборчого законодавства сучасної 

незалежної української держави. У Декларації про державний суверенітет України 

йдеться про прагнення створити демократичне суспільство та визнання 

необхідності побудови правової держави [121]. Здобувши незалежність, Україна 

виявила бажання інтегруватися у європейську систему, яка дає змогу розвивати 

демократичні цінності та інститути. Одним з найважливіших демократичних і 

правових інститутів у державі є український парламент - ефективний засіб 

державної політики, гарант вирішення соціальних та економічних проблем. Саме 

парламент визначає політичний напрям розвитку держави, поглиблює інтеграційні 

процеси, підтримує зв'язок зі суспільством. Верховна Рада України є своєрідним 

індикатором змін суспільного життя. Тому в її діяльності відображено політичний 

та ідеологічний плюралізм, реальна багатопартійність, які є чинниками розвитку 

демократичного життя. З часу здобуття незалежності в 1991 р. виборчі закони 

багато разів змінювалися. Норми, що стосуються виборчого права, 

встановлюються Конституцією України, спеціальними законами, які регулюють 

виборчий процес, а також значною кількістю підзаконних нормативних актів. 

Сьогодні шляхом виборів формується склад Верховної Ради України, Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських, районних (у тім 

числі районних у містах), обласних рад, а також посади Президента України, 

сільських, селищних, міських голів. Зазначимо, що у зв'язку з анексією Криму 

Російською Федерацією та фактичною втратою Україною контролю над 

Кримським півостровом 15 квітня 2014 р. Верховна Рада України ухвалила Закон 

«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України», яким встановлено заборону організації й 

проведення голосування на тимчасово окупованих територіях під час виборів 
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Президента й депутатів парламенту, а також під час всеукраїнського референдуму. 

Зокрема, жителям тимчасово окупованих територій гарантують вільне 

волевиявлення на виборах на іншій території України (шляхом зміни місця 

голосування без зміни виборчої адреси). Також передбачено, що в разі 

дострокового припинення повноважень депутата-мажоритарника з Криму або 

Севастополя дострокові вибори в цьому окрузі не призначаються [437]. 

У 1991 р. принцип поділу влади отримав конституційний характер, унаслідок 

чого український парламент було реформовано з інституту, який володіє 

формально необмеженою владою, у класичний законодавчий орган влади 

демократичної держави. Від радянської системи успадковано мажоритарну 

виборчу систему, відповідно до якої вибори у виборчому окрузі вигравав кандидат, 

який отримував абсолютну більшість голосів виборців. На початках українська 

держава старалася зберегти мажоритарну виборчу систему. Закон України «Про 

вибори народних депутатів України» від 18 листопада 1993 р. передбачав, що 

обраним є кандидат у депутати, який одержав на виборах більше половини голосів 

виборців, які взяли участь у голосуванні, але не менш як 25% від числа виборців, 

внесених до списків виборців даного округу. При однаковій кількості голосів 

проводиться повторне голосування [401]. Крім того, окружна виборча комісія 

могла визнати вибори недійсними, якщо в ході їхнього проведення або при 

підрахунку голосів мали місце порушення виборчого законодавства, які суттєво 

вплинули на результати голосування [401]. 

У першій половині 1993 р. в Україні простежувалася парламентсько-

президентська криза, яку парламент спробував подолати за допомогою проведення 

референдуму щодо висловлення недовіри Президенту та Верховній Раді України. 

Проте було ухвалене інше рішення та узгоджено з Президентом проведення 

дострокових парламентських та президентських виборів 27 березня 1994 р. [435]. 

Парламентські вибори проведено на основі Закону України «Про назву, структуру 

та кількісний склад нового парламенту України» від 7 жовтня 1993 р. [436], за 

яким зменшено строк повноважень Верховної Ради з п'яти до чотирьох років, 

збільшено нижній поріг пасивного виборчого права з 21 до 25 років та 
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запроваджено принцип постійної роботи парламенту. Попри те, що Верховна Рада 

України ІІ скликання обиралася як професійний парламент (за офіційними даними 

95,8% народних депутатів України обрало парламент постійним місцем роботи), 

багато народних депутатів, користаючись з наданої ст. 93 чинної на той час 

Конституції України 1978 р. (із внесеними до неї змінами та доповненнями), 

поєднували роботу в парламенті з професійною та службовою діяльністю [224] та 

відмовлялися перейти до парламенту як основного місця роботи. 

Парламент України ІІ скликання було обрано за успадкованою від СРСР 

мажоритарною системою, але вже в умовах багатопартійної системи. У парламенті 

І скликання було представлено тільки п'ять політичних партій. В парламенті ІІ 

скликання партій було вже двадцять, однак лише 178 з 405 обраних у той час 

народних депутатів України репрезентувало політичні партії. Було дев'ять 

парламентських груп та фракцій, а пізніше їхня кількість збільшилася до 

одинадцяти. Значно поліпшився професіоналізм українських парламентарів. Якщо 

у Верховній Раді І скликання було обмаль економістів та правників, то в 

парламенті ІІ каденції було вже 32 юристи та 44 економісти. Робота парламенту 

відбувалася на тлі кризи державної влади, оскільки норми старої Конституції 

України не відповідали новим суспільним потребам та породжували конфлікти 

між парламентом та Президентом України. Наслідком таких «компетенційних 

війн» стало ухвалення Конституційного Договору між Верховною Радою України 

та Президентом України про основні засади організації та функціонування 

державної влади та місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття 

нової Конституції України [219], яким надано Президентові України Леонідові 

Кучмі максимальні повноваження, по суті, звільняючи його від політичної та 

правової відповідальності. Однак і після ухвалення нової Конституції України 28 

червня 1996 р. відбувалися конфлікти між Президентом, який не хотів «ділитися» 

владою, та парламентом. Конституція як основний правовий акт у справі 

організації держави не могла виконувати своєї стабілізаційної ролі у відносинах 

між гілками влади. У 1994-1998 роках усі учасники політичних процесів розуміли, 

що необхідним є проведення системних змін. Важливим кроком на цьому шляху 
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стало ухвалення нового виборчого закону, яким запроваджено змішану 

(мажоритарно-пропорційну) систему. Аргументами на користь запровадження 

такої системи стало те, що вона посприяє поліпшенню зовнішньої ролі Верховної 

Ради України та її внутрішньому функціонуванню, забезпечуючи можливість 

створення парламентської більшості. Це дасть змогу швидше та ефективніше 

ухвалювати необхідні для розвитку держави закони. Проект закону багато разів 

повертали на доопрацювання. Однак вдалося досягнути консенсусу, ефектом якого 

було ухвалення Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 24 

вересня 1997 р. [403]. В основі цього закону лежала ідея змішаної мажоритарно-

пропорційної виборчої системи: 225 народних депутатів обиралося в 

одномандатних виборчих округах на основі відносної більшості, а 225 - за спис-

ками кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків партій у 

багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на основі пропорційного 

представництва [403]. Така система була оптимальною в перехідний період, вона 

давала змогу виборцеві, з одного боку, зорієнтуватися щодо особи конкретного 

кандидата у депутати, а з іншого - підтримати ту політичну силу, якій 

симпатизував виборець. 

Наслідком застосування змішаної мажоритарно-пропорційної системи було 

створення вперше після здобуття Україною незалежності умов для виявлення 

політичних преференцій суспільства, яке тривалий час функціонувало в умовах 

однопартійної системи, де провідна роль комуністичної партії не підлягала 

жодному сумніву. Крім того, проведення парламентських виборів за змішаною 

системою дало змогу також зменшити кількість безпартійних депутатів. Якщо у 

Верховній Раді України ІІ скликання їх було 172, то в парламенті І І І  скликання 

кількість безпартійних зменшилася до 139. Постановою Верховної Ради України 

«Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» від 13 травня 1998 р. 

N 7-XIV було встановлено, що фракції у Верховній Раді України утворюються 

народними депутатами України лише на основі політичних партій та блоків 

політичних партій, що подолали чотиривідсотковий бар'єр на виборах до 

Верховної Ради України 29 березня 1998 р. [501]. Проте рішенням 
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Конституційного Суду України від 3 грудня 1998 р. №17-рп/98 у справі за 

конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України «Про 

внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» (справа про утворення 

фракцій у Верховній Раді України) зазначене положення цієї постанови було 

визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним) [515]. 

Отже, на підставі зазначеного рішення Конституційного Суду України частину 

першу ст. 4.2.1. Регламенту Верховної Ради України було викладено в такій 

редакції: депутатські фракції у Верховній Раді України утворюються виключно 

депутатами на основі політичних партій та блоків політичних партій, що подолали 

чотиривідсотковий бар'єр на виборах до Верховної Ради України 29 березня 1998 

р., за умови, що до складу кожної з фракцій входить не менш як 14 народних 

депутатів України [420]. 

Незважаючи на те, що вже під час дебатів над Законом України «Про вибори 

народних депутатів України» від 24 вересня 1997 р. розглядалася можливість 

запровадження пропорційної виборчої системи, рішення про її запровадження не 

було прийнятим щодо парламентських виборів 1998 р. Це ж стосувалося 

парламентських виборів 2002 р. Зокрема, 18 жовтня 2001 р. Верховна Рада України 

ухвалила Закон «Про вибори народних депутатів України» [400], яким залишено 

змішану мажоритарно-пропорційну виборчу систему, що означало, що 225 

народних депутатів обиралося за списками кандидатів у депутати від політичних 

партій, виборчих блоків партій у багатомандатному загальнодержавному 

виборчому окрузі на основі пропорційного представництва, а решта 225 народних 

депутатів - в одномандатних виборчих округах на основі відносної більшості [400]. 

Погоджуємося з думкою багатьох науковців про те, що завдяки парламентському 

виборчому закону від 18 жовтня 2001 р. політичний режим Леоніда Кучми зміг 

протриматися до кінця 2004 р. [14]. У березні 2002 р. опозиція на чолі з тодішнім її 

лідером Віктором Ющенком отримала впевнену перемогу, вигравши 

парламентські вибори в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі. 

У парламентських виборах 2002 р. взяло участь 33 партії (виборчі блоки). 
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Виборчий блок політичних партій «Наша Україна» отримав за результатами цих 

виборів 23,57% голосів в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 

(70 мандатів), Комуністична партія України - 19,98% голосів (59 мандатів), а так 

звана партія влади - виборчий блок політичних партій «За єдину Україну» - 11,77% 

(35 мандатів). Водночас опозиційний блок політичних партій «Виборчий блок 

Юлії Тимошенко» отримав у виборах четвертий результат - 7,26% голосів (22 

мандати) [55]. Однак опозиція не змогла сформувати парламентської більшості у 

Верховній Раді України, оскільки вибори в одномандатних мажоритарних 

виборчих округах виграли кандидати, підтримувані Президентом Леонідом 

Кучмою [587, с. 12]. 

Зазначимо, що 25 березня 2004 р. Верховна Рада України прийняла новий 

Закон «Про вибори народних депутатів України» [399], до якого 7 липня 2005 р. 

Законом «Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» [416] було внесено низку змін, що надавали виборчому закону нового 

звучання. Усі запроваджені у липні 2005 р. зміни стосувалися процедури 

організації та проведення виборів. В основі цих змін лежав досвід застосування 

виборчого законодавства у процесі президентських виборів в Україні 2004 р., а 

також рекомендації ОБСЄ та інших міжнародних організацій. Зазначений закон 

передбачав низку змін: 

- встановлено можливість створення закордонних виборчих дільниць з 

приміщеннями для голосування поза межами офіційних представництв України 

(наслідок легалізації Верховним Судом України практики створення Центральною 

виборчою комісією на президентських виборах 2004 р. виборчих дільниць у 

Молдові, Австралії та В'єтнамі поза межами дипломатичних представництв 

України); 

- обмежено кількість членів дільничних виборчих комісій у залежності від 

кількості виборців (малі виборчі комісії – 10-18 членів, середні – 14-20 членів, 

великі – 18-24); 

- передбачено право заміни членів виборчої комісії на представників тієї ж 

партії чи виборчого блоку за день до голосування; 
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- передбачено формування загальних списків виборців, створення спеціальних 

робочих груп для ведення обліку виборців у органах місцевого самоврядування, 

які в разі потреби повідомляли, що виборець не може у зв'язку зі станом здоров'я 

самостійно прибути до виборчої дільниці. Повідомлення цієї інформації було 

підставою для надання виборцеві права голосування за місцем його перебування; 

- передбачено право контролю списків виборців, яким володіли члени 

контрольної групи, що складалася з одного представника кожної партії чи 

виборчого блоку. Члени такої групи мали право отримання електронних копій 

списків виборців; 

- копії списків виборців на електронних носіях могли бути видані 

представникам партій та виборчих блоків у територіальних виборчих округах; 

- обмежено право внесення змін до списків виборців дільничними виборчими 

комісіями безпосередньо перед днем голосування; 

- підвищено ступінь захисту від можливих зловживань під час видачі 

відкріпних посвідчень, що дозволяють голосувати в іншому виборчому окрузі, 

бланки таких посвідчень підлягали суворій звітності, інформація про їх видачу 

вписувалася до паспорта громадянина України, було обмежено кількість дільниць, 

на яких можна було проголосувати за цими посвідченнями (одна виборча дільниця 

на місто чи сільський район); 

- удосконалено правові норми, що регулюють процес проведення виборчої 

кампанії. Наприклад, журналістам усіх засобів масової інформації незалежно від 

форми власності заборонено надавати перевагу тому чи іншому суб'єкту виборчого 

процесу, заборонено брати участь у виборчій кампанії працівникам судів та 

правоохоронних органів; 

- надано можливість спостерігати за виборами представникам громадських 

організацій, чия статутна діяльність передбачає участь у виборчому процесі; 

- додатково врегульовано процедуру підрахунку голосів на виборчій дільниці 

та прийняття від дільничної виборчої комісії документів, на основі яких 

встановлюються результати голосування у виборчому окрузі; 
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- значно вдосконалено норми, що регулюють процедуру оскарження порушень 

права під час підготовки та проведення виборів [434]. 

У новелізованому виборчому законі було також вміщено норми, які викликали 

певні застереження. Наприклад, закон не передбачав відкриття виборчих дільниць 

у кожному населеному пункті, забороняв дільничним виборчим комісіям 

розглядати скарги на неправильності у списках виборців за три дні перед днем 

голосування, а місцевим судам - за два дні перед голосуванням. За два дні перед 

днем голосування виборець не мав жодної можливості внесення змін до списку 

виборців. Такі зміни виборчого законодавства значно обмежили гарантоване в 

Конституції України право громадян на судовий захист виборчих прав. 

Указом № 264/2007 від 2 квітня 2007 р. Президент України Віктор Ющенко 

достроково припинив повноваження Верховної Ради України V скликання. 

Підставою для цього стало ігнорування більшістю у Верховній Раді України кон-

ституційних вимог щодо формування коаліції депутатських фракцій. Така 

практика, на думку Президента В. Ющенка, була грубим порушенням ст. 83 

Конституції України, яка передбачає формування коаліції депутатських фракцій у 

Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження 

політичних позицій виключно депутатськими фракціями [434]. Цим самим указом 

Президент Віктор Ющенко призначив позачергові вибори до Верховної Ради 

України на 27 травня 2007 р., неділю [434]. В Україні розпочалася політична криза, 

що викликала занепокоєння сусідів України, в тім числі і Європейського Союзу. 

Як зазначав 3 квітня 2007 р. віце-президент Європейського парламенту Марек 

Сівєц, рішення про розпуск парламенту є безпрецедентним. Конституція України 

дозволяє главі держави розпустити Верховну Раду тільки у випадку, коли вона не 

може сформувати уряд. Це не був той випадок. Президент підтримав одну сторону 

політичної арени, підтримуючи опозицію, яка вимагала розпуску парламенту. 

Рішення про його розпуск відкриває новий етап внутрішнього конфлікту в Україні 

- замість співіснування політичні сили перебувають у стані конфронтації [538]. 

Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України одразу ж визнали зазначений 

Указ Президента України таким, що не відповідає Основному Закону. З поданням 
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про його невідповідність Конституції України до Конституційного Суду України 

звернулося 53 народних депутати України [331]. Кабінет міністрів України також 

відмовився фінансувати дострокові парламентські вибори, внаслідок чого їхнє 

проведення у встановлений Указом Президента строк стало неможливим. Указом 

Президента України №355/2007 від 26 квітня 2007 р. дату дострокових виборів 

було змінено на 24 червня 2007 р.[434]. Цього разу з поданням про невідповідність 

зазначеного Указу Президента Конституції України до Конституційного Суду 

України звернулося 160 народних депутатів України. Проте орган конституційної 

юстиції не впорався зі своїми завданнями, а його робота, по суті, була 

заблокованою внаслідок чинення тиску на конституційних суддів зі сторони 

представників окремих гілок влади та низки корупційних скандалів [30]. 

Конфронтація небезпечно зростала. Однак унаслідок довготривалих переговорів 

між тодішніми Президентом України Віктором Ющенком, Прем'єр-міністром 

Віктором Януковичем та Головою Верховної Ради України Олександром Морозом 

27 травня 2007 р. було досягнуто порозуміння [554], у результаті якого Указом 

Президента України №497/2007 від 5 червня 2007 р. визначено остаточну дату 

парламентських виборів - 30 вересня 2007 р. [463]. Зазначимо, що Указ Президента 

України від 5 червня 2007 р. встановлював іншу правову підставу для проведення 

дострокових парламентських виборів. Зокрема, 3 червня 2007 р. за рішенням 

вищих керівних органів блоків політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» та 

«Наша Україна» достроково припинилися повноваження обраних за виборчими 

списками цих політичних сил народних депутатів України. Відповідно до ст. 82 

Конституції України та рішення Конституційного Суду України від 17 жовтня 

2002 р. №17-рп/2002 наслідком цього є припинення повноважень Верховної Ради 

України. Для забезпечення можливості проведення засідань та ухвалення низки 

необхідних для проведення дострокових парламентських виборів нормативних 

актів Президент України своїми указами № 476/2007 від 29 травня 2007 р. [445], 

№ 480/2007 від 31 травня 2007 р. [421] та № 482/2007 від 1 червня 2007 р. [422] 

тричі тимчасово відновлював повноваження українського парламенту. Завдяки 

цьому 1 червня 2007 р. Верховною Радою України було прийнято Закон «Про 
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внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» та 

деяких законодавчих актів України (щодо порядку проведення позачергових 

виборів до Верховної Ради України та заміщення народних депутатів України, 

повноваження яких були достроково припинені)» [417]. Зазначений закон приділив 

значну увагу проблемі врегулювання можливості голосування виборців на 

дострокових парламентських виборах за місцем свого перебування. Закон 

передбачав, що при проведенні дострокових парламентських виборів не 

друкуватимуть та не використовуватимуть відкріпних посвідчень для голосування. 

Було зменшено порівняно з поточними парламентськими виборами кількість 

членів дільничних виборчих комісій: малі виборчі комісії - 9-14 членів; середні - 

13-18 членів; великі - 18-23. Суттєвий вплив на можливість реалізації виборцями 

активного виборчого права мав обов'язок подання державною прикордонною 

службою за три дні до виборів інформації до окружних виборчих комісій про 

зареєстрованих у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці осіб, 

які перетнули державний кордон та щодо яких немає відомостей про їхнє 

повернення в Україну [417]. Найбільше зазначена норма стосувалася жителів 

прикордонних населених пунктів, які з метою так званої малої прикордонної 

торгівлі щоденно перетинають державний кордон. Унаслідок цього вони були 

виключені із списків виборців відповідних виборчих дільниць [417]. Зміни 

стосувалися також проблеми висунення та реєстрації кандидатів у народні 

депутати України, проведення виборчої кампанії у дострокових парламентських 

виборах. Зокрема, 1 червня 2007 р. Верховна Рада України ухвалила Постанову 

№1121-V «Про призначення на посади членів Центральної Виборчої Комісії» 

[462], наслідком прийняття якої стало паритетне представництво всіх 

парламентських фракцій Верховної Ради України V скликання, що суттєво 

зменшило можливість фальсифікації результатів виборів. 

Парламентські вибори 2012 р. відбулися в умовах своєрідної «реінкарнації» 

змішаної виборчої системи в Україні. Йдеться про те, що відповідно до нині 

чинного Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 17 

листопада 2011 р., за яким відбулися парламентські вибори 2012 р., вибори 
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депутатів знову відбуваються за змішаною (пропорційно-мажоритарною) 

системою: 1) 225 депутатів обирають за пропорційною системою у 

загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (далі - 

загальнодержавний округ) за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - 

виборчі списки) від політичних партій (далі - партії); 2) 225 депутатів обирають за 

мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах 

(далі - одномандатні округи) [402]. Її відмінність від попередніх «версій» змішаних 

систем, які застосовували в новітніх українських парламентських виборах, полягає 

в тому, що з виборчого процесу були усунуті блоки політичних партій і 

«прохідний» поріг у пропорційній складовій цієї системи було збільшено до 5%. Ці 

законодавчі новели, як уже було зазначено, спричинили своєрідне укрупнення 

політичних парламентських сил. Наголосимо, що на той момент унаслідок 

скасування Конституційним Судом України запровадженої прийнятими 

поправками до Конституції України від 8 грудня 2004 р. політреформи [516] 

Україна знову стала президентсько-парламентською республікою (з відповідною 

«втратою» парламентом повноважень на користь глави держави). Не дивним є той 

факт, що найбільшою сформованою за результатами цих виборів парламентською 

фракцією стала фракція Партії регіонів, за яку проголосувало 30% виборців, яка 

разом з фракцією Комуністичної партії України, що отримала 13,18% голосів 

виборців, значною частиною мажоритарників та «перебіжчиків» сформувала 

потужне пропрезидентське парламентське лобі [59]. 

Після ганебної втечі до Росії Віктора Януковича та перемоги Петра 

Порошенка в позачергових виборах глави держави, що відбулися 25 травня 

2014 р., Україна постала перед новими викликами, серед яких були й позачергові 

парламентські вибори, що зумовлено цілою низкою причин. Передовсім йдеться 

про те, що в умовах фактичної війни в Україні значна частина членів 

парламентських фракцій Партії регіонів та Комуністичної партії України 

заплямувала себе співпрацею із сепаратистами та російськими спецслужбами. Крім 

того, 21 лютого 2014 р. український парламент ухвалив Закон «Про відновлення дії 
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окремих положень Конституції України», за яким наша держава знову стала 

парламентсько-президентською республікою [410]. 

Отже, обсяг повноважень парламенту знову суттєво збільшився, а тому 

виникла необхідність належної його легітимації. Щоправда український 

законодавець не пішов шляхом повернення до пропорційної виборчої системи. 

Зокрема, 27 серпня 2014 р. Президент України Петро Порошенко підписав Указ 

«Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та 

призначення позачергових виборів» [433], яким, керуючись частиною другою ст. 

77, частинами шостою і сьомою ст. 83, пунктом 1 частини другої ст. 90 

Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини першої ст. 106 Консти-

туції України призначено позачергові вибори до Верховної Ради України на 26 

жовтня 2014 р. Відповідно до зазначеної частини 2 ст. 77 Основного закону, 

позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються Президентом 

України і проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про 

дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Зокрема, у ст. 83 

Конституції України у редакції від 21 лютого 2014 р. наголошено, що коаліція 

депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного 

місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, яке проводять 

після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом 

місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній 

Раді України. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України відповідно 

до Конституції вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатури 

Прем'єр-міністра України, а також щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів 

України. Оскільки коаліція не була сформованою протягом місяця, то глава 

держави скористався встановленим п. 1 ст. 90 Основного закону правом 

дострокового припинення повноважень Верховної Ради України та відповідно до 

встановлених у ст. 106 Конституції повноважень призначив позачергові вибори до 

Верховної Ради України. Незважаючи на постійні запевнення представників різних 

існуючих на той момент парламентських фракцій та й самого гаранта конституції 

щодо проведення наступних парламентських виборів за винятково пропорційною 
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системою з відкритими виборчими списками, позачергові парламентські вибори 26 

жовтня 2014 р. знову відбулися за змішаною мажоритарною-пропорційною 

виборчою системою. Проте, на жаль, ЦВК сформувала 213 окружкомів на вибори, 

оскільки відповідно до ст. 8 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» [437] від 

15 квітня 2014 р. під час проведення виборів Президента України, народних 

депутатів України, всеукраїнського референдуму голосування громадян України 

на тимчасово окупованій території не організовується і не проводиться. Отже, 

виборів на території Криму і Севастополя, де знаходяться 12 округів, не 

проводили. До позитивних наслідків проведення останніх парламентських виборів 

в Україні можна зарахувати той факт, що вперше в новітній історії України 

Комуністична партія не подолала прохідного бар'єру та позбулася свого 

парламентського статусу. Малу підтримку населення отримали й представники 

«Опозиційного блоку», ядро якого становили колишні члени Партії регіонів. 

Водночас зазначимо, що, на нашу думку, на українського виборця й надалі 

суттєвий вплив чинить так званий особистісний чинник. Адже саме своєрідною 

харизмою лідера можна пояснити отримання несподівано високого результату в 

позачергових парламентських виборах 2014 р. Радикальною партією Олега Ляшка. 

Зазначена партія, отримавши в загальнодержавному багатомандатному виборчому 

окрузі підтримку 7,44% виборців, випередила колишніх політичних 

«важковаговиків», у тім числі й політичну партію Всеукраїнське об'єднання 

«Батьківщина», яка заледве подолала 5% прохідний бар'єр, отримавши лише 5,68% 

голосів виборців [60]. 

Складним та суперечливим було становлення законодавства України про 

вибори Президента України. Аналізуючи питання проведення президентських 

виборів, передусім зазначимо, що інститут глави держави було запроваджено в 

Україні лише після проголошення нею незалежності. Адже в радянський період 

української історії уся повнота влади належала формально до трудящих, а реально 

перебувала в руках партійної верхівки. Не було такої посади й у дорадянську добу 

українського державотворення. Якщо зазначати про період Української Народної 
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Республіки та Михайла Грушевського, то вважаємо, що він не міг бути 

президентом УНР хоча б тому, що прийнята в останній день існування 

Центральної Ради Конституція Української Народної Республіки (Статут про 

державний устрій, права і вільності УНР) не передбачала у розділі ІІІ, що 

стосувався органів влади, такої посади [226]. Вручення першому Президентові 

України Л. Кравчуку 22 серпня 1992 р. останнім Президентом УНР в екзилі 

М. Плав'юком грамоти про правонаступництво та клейнодів УНР [559] має лише 

символічне значення, зміст якого - тяглість традиції українського державотворення 

з часів Київської Русі й до сьогодні. Підтвердженням цього є також прийняття 12 

вересня 1991 р. українським парламентом Закону України «Про 

правонаступництво України» [460], за яким наша держава проголошувалася 

правонаступницею Української РСР. 

Отже, можна стверджувати, що інститут президента є ровесником 

незалежності України. Зокрема, 5 липня 1991 р. парламент ухвалив Закон 

Української РСР «Про заснування поста Президента Української РСР і внесення 

змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР» [441]. 

Відповідно до цих змін Основний Закон держави був доповнений главою 12-1 

«Президент Української РСР», у ст. 114-1 якої встановлено, що Президент 

Української Радянської Соціалістичної Республіки є найвищою посадовою особою 

Української держави і главою виконавчої влади [223]. Крім того, наступна ст. 114-

2 цієї ж глави Конституції передбачала, що Президентом Української РСР може 

бути обраний громадянин України не молодший тридцяти п'яти років. Та сама 

особа не може бути Президентом Української РСР більше двох строків підряд. 

Президент України не може бути народним депутатом, займати будь-яку посаду в 

державних органах і громадських об'єднаннях, а також в інших організаціях та 

займатися комерційною діяльністю [223]. Водночас у ст. 114-3 наголошено, що 

Президент Української РСР обирається громадянами Української РСР на основі 

загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком 

на п'ять років [223]. Одночасно зі змінами до Конституції Верховна Рада прийняла 

постанову «Про вибори Президента Української РСР» від 5 липня 1991 р. [407], 
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відповідно до якої 1 грудня 1991 р. разом з референдумом щодо проголошення 

незалежності України було проведено вибори першого Президента України. 

Наступні, дострокові президентські вибори, які відбулися 26 червня 1994 р., 

проводили на підставі того ж закону, що і вибори 1 грудня 1991 р., до якого було 

внесено низку змін та доповнень. Зокрема, Законом України «Про внесення змін і 

доповнень до Закону Української РСР «Про вибори Президента Української РСР» 

перший і останній «радянський» президентський виборчий закон було викладено у 

новій редакції. У ст. 5 зазначено, що право висування кандидатів у Президенти 

України належить громадянам України, які мають право голосу. Це право 

реалізується через політичні партії та їхні виборчі блоки, зареєстровані відповідно 

до законодавства України про об'єднання громадян, а також через збори виборців. 

Партія (виборчий блок), збори виборців можуть висунути лише одного 

претендента на кандидата в Президенти України [423]. Зокрема, у ст. 2 зазначеного 

закону додатково передбачено для кандидата на посаду Президента України, крім 

вікового, цензи проживання та володіння державною мовою, а саме кандидат на 

посаду Президента України повинен був проживати на території України не менше 

десяти (в тому числі п'яти останніх) років і володіти державною мовою [423]. 

Законодавство також встановлювало обмеження активного виборчого права для 

цілої низки громадян України. Також, ст. 2, постулюючи у частині 3, що «будь-які 

прямі або непрямі пільги або обмеження виборчих прав громадян України залежно 

від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, 

статі, освіти, мови, ставлення до релігії, політичних переконань, роду і характеру 

занять, не передбачені цим Законом, забороняються», вже у наступній частині 4 

передбачала, що «права голосу не мають громадяни, визнані судом недієздатними. 

Здійснення виборчого права зупиняється на відповідний період для осіб, які за 

вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, а також для осіб, які за 

рішенням суду знаходяться в місцях примусового лікування» [423]. Без сумніву, 

така законодавча норма суттєво обмежувала виборчі права значної кількості 

громадян. Загалом, аналізуючи цей історично короткий проміжок часу, можна 

констатувати, що протягом нього відбулося становлення інституту президента в 
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Україні та було сформовано підвалини для функціонування напівпрезидентської 

(президентсько-парламентської) форми правління. Щоправда після укладення між 

Верховною Радою України та Президентом України Конституційного Договору 

про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого 

самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України [219] 

відбувалося «дрейфування» нашої держави в бік президентської форми правління. 

Адже ст. 19 цього Договору чітко встановлювала, що Президент України є главою 

держави і главою державної виконавчої влади України [219]. За Конституційним 

договором Президент України отримував право призначати Прем'єр-міністра 

України, формувати уряд, призначати та звільняти вище командування Збройних 

Сил, призначати половину складу Конституційного Суду України, подавати 

кандидатури для призначення Верховною Радою на посади голови Верховного 

Суду України, голови Вищого арбітражного суду України, голови Національного 

банку України [219]. У ст. 20 Конституційного Договору запроваджено й додаткові 

обмеження щодо особи, яка є кандидатом на посаду Президента України, 

встановивши, що це може бути громадянин України віком від 35 до 65 років, який 

проживає в Україні не менш як 10 останніх років перед обранням і володіє 

державною мовою [219]. Прийнята наступного року Конституція України 

скасувала верхню вікову межу для кандидатів на посаду Президента України. 

Ухвалення парламентом нині чинної Конституції України [225], а дещо 

пізніше нового Закону України «Про вибори Президента України» від 5 березня 

1999 р. [406] стало тим переломним моментом, починаючи від якого можна 

стверджувати не тільки про «дерадянізацію» виборчого законодавства, що 

стосується виборів Президента України, а й про істотне якісне покращення 

законодавства. Адже зазначений закон, який (із внесеними змінами та 

доповненнями) є чинним й донині, не тільки в декілька разів більший за обсягом, 

але й детальніше описує процедуру проведення виборів глави держави в Україні. 

Щоправда це не стало на заваді виборчим фальсифікаціям, які особливо яскраво 

проявилися під час президентської виборчої кампанії 2004 р. З метою 

недопущення нівелювання ролі виборця у виборчому процесі український 
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парламент пішов на прийняття радше політико-правового, а не лише юридичного 

рішення. Йдеться про проведення повторного голосування у другому турі 

президентських виборів. Перед згаданим повторним голосуванням у другому турі 

президентських виборів в Україні Верховна Рада України ухвалила Закон України 

«Про особливості застосування Закону України «Про вибори Президента України» 

при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року» [454]. Цим законом було 

заборонено використання відкріпних посвідчень, що дозволяли громадянам 

голосувати поза місцем свого постійного місця проживання, а також дозволено 

голосувати поза виборчою дільницею (тобто вдома) тільки інвалідам першої групи. 

Саме за допомогою таких зловживань тодішня українська влада фальсифікувала 

результати другого туру президентських виборів, коли одна особа, маючи декілька 

відкріпних посвідчень, могла багато разів голосувати у декількох виборчих 

дільницях. Значною була також кількість голосуючих поза виборчими дільницями 

інвалідів першої, другої та третьої груп. Ці та інші факти порушення виборчого 

законодавства було встановлено Верховним Судом України у процесі розгляду 

справи за поданням кандидата на посаду Президента України у 

загальнодержавному виборчому окрузі Віктора Ющенка на бездіяльність 

Центральної виборчої комісії після встановлення результатів повторного 

голосування під час виборів Президента України 24 листопада 2004 р. [511]. 

Результатом такого рішення стало також скасування постанов Центральної 

виборчої комісії від 24 листопада 2004 р. № 1264 «Про результати виборів 

Президента України 21 листопада 2004 р. та обрання Президента України» та № 

1265 «Про оприлюднення результатів виборів Президента України», як 

незаконних. Центральну виборчу комісію було зобов'язано призначити повторне 

голосування по виборах Президента України в строк, встановлений частиною 1 ст. 

85 Закону України «Про вибори Президента України», обчислюючи його з 5 

грудня 2004 р. Повторне голосування провести в порядку визначеному ст. 85 

Закону України «Про вибори Президента України». Свою позитивну роль у 

«судово-законодавчому марафоні» перед повторним голосуванням у другому турі 

президентських виборів в Україні у 2004 р. відіграв і Конституційний Суд України, 
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який 24 грудня 2004 р. (за дві доби перед повторним голосуванням) ухвалив 

рішення у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про 

особливості застосування Закону України «Про вибори Президента України» при 

повторному голосуванні 26 грудня 2004 року» (справа про особливості 

застосування Закону України «Про вибори Президента України»). Конституційний 

Суд України визнав такими, що не відповідають Конституції України (є 

неконституційними), положення частини 1 ст. 6 Закону України «Про особливості 

застосування Закону України «Про вибори Президента України» при повторному 

голосуванні 26 грудня 2004 року», що унеможливлюють голосування за межами 

приміщення для голосування всім іншим, крім інвалідів першої групи, виборцям, 

які не здатні пересуватися самостійно [517]. Вважаємо, що Конституційний Суд 

України своїм рішенням на той момент суттєво підвищив власний авторитет у 

суспільстві, ухваливши справедливе та, що не менш важливе, політично 

незаангажоване рішення. Крім того, рішення Конституційного Суду України 

розвіяло усі можливі застереження щодо відповідності Основному закону держави 

повторного голосування у другому турі президентських виборів в Україні, 

визнавши цей закон таким, що відповідає Конституції України. На підставі 

рішення Конституційного Суду України Центральна виборча комісія України 

ухвалила постанову № 1360 від 25 грудня 2004 р., якою зобов'язала територіальні 

виборчі комісії невідкладно довести до відома дільничних виборчих комісій 

відповідного територіального виборчого округу зміст зазначеного рішення 

Конституційного Суду України [409]. 

Після проведення президентських виборів 2004 р. у нашій державі 

розпочалася конституційна реформа, а саме Законом України «Про внесення змін 

до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. [419], який набув чинності 1 січня 

2006 р., в Україні повернулися до змішаної парламентсько-президентської форми 

правління, яка є характерною для більшості європейських держав. Однак після 

зміни глави держави, а саме перемоги у другому турі президентських виборів 7 

лютого 2010 р. Віктора Януковича, стало зрозумілим, що Україна й досі не стала 
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демократичною правовою державою. Рішенням Конституційного Суду України у 

справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про 

внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. № 2222-IV (справа про 

додержання процедури внесення змін до Конституції України) від 30 вересня 

2010 р. [516] цей закон було визнано таким, що не відповідає Конституції України 

(є неконституційним), у зв'язку з порушенням конституційної процедури його 

розгляду та прийняття [516]. Не вдаючись до детального юридичного аналізу 

зазначеного рішення та погоджуючись з думкою О. Чернецької щодо того, що 

«українські реалії свідчать про те, що активні дискусії щодо необхідності внесення 

змін та доповнень до Конституції України, особливої актуальності набувають, як 

правило, в період виборчих кампаній або при зміні розстановки політичних сил в 

державі» [606, с. 114], треба констатувати, що з відміною конституційної реформи 

2004 р. було суттєво збільшено повноваження Президента України, який знову, по 

суті, очолив виконавчу владу. Як показали подальші події в Україні, така надмірна 

концентрація влади в руках глави держави допровадила до її узурпації, наслідком 

якої стала Революція гідності. Зокрема, 21 лютого 2014 р. Верховна Рада України 

ухвалила Закон України «Про відновлення дії окремих положень Конституції 

України» [410], яким скасувала нові повноваження Президента України, а 

наступного дня, 22 лютого 2014 р., Постановою Верховної Ради України «Про 

самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та 

призначення позачергових виборів Президента України» встановлено, що 

Президент України В. Янукович у неконституційний спосіб самоусунувся від 

здійснення конституційних повноважень та є таким, що не виконує свої обов'язки, 

та призначено позачергові вибори Президента України на 25 травня 2014 р. [467]. 

У цьому контексті погоджуємося з думкою В. Речицького, який зазначає, що 

«позбавлення Президента України Віктора Януковича повноважень, що його 

здійснив парламент, в обставинах 2014 р. є виправданим із погляду канонів 

конституціоналізму. Проте його «самоусунення» є політично та юридично 

невдалим поняттям. Віктор Янукович залишив свій пост унаслідок демократичного 
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повстання» [509]. Вважаємо, що в українському Основному Законі, за прикладом 

конституцій деяких європейських держав (наприклад, Словацької Республіки) 

треба було б закріпити право на спротив, яке й стало причиною повалення 

авторитарного режиму Президента В. Януковича. На позачергових президентських 

виборах 2014 р., які відбулися в умовах військового конфлікту, у першому турі 

виборів переміг Петро Порошенко, отримавши 54,7 % голосів виборців [371]. 

Розвиток законодавства про місцеві вибори безпосередньо пов'язаний зі 

становленням місцевого самоврядування в Україні. Уперше в незалежній Україні 

місцеві вибори проводили відповідно до Закону України «Про вибори депутатів і 

голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад» 

від 24 лютого 1994 р. [390], що регулював проведення березневих виборів 1994 р. 

Зокрема, у ст. 46 цього закону наголошено, що обраним вважається кандидат у 

депутати, який одержав на виборах найбільшу порівняно з іншими кандидатами 

кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, але не менш як десять 

відсотків голосів виборців, внесених до списку виборців. Кандидат на посаду 

голови Ради вважався обраним при додержанні вимог, передбачених для кандидата 

у депутати, за умови, якщо за нього проголосувало не менш як 25 відсотків 

виборців, внесених до списку виборців [390]. Наступний закон - «Про вибори 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 14 січня 1998 р. 

[392], за яким відбулися місцеві вибори 29 березня 1998 р. та 31 березня 2002 р., 

запроваджував у місцевих виборах мажоритарну систему відносної більшості, яка 

застосовувалася як по відношенню до виборів депутатів, так і щодо виборів 

сільського, селищного, міського голови [392]. Важливою законодавчою новелою 

став Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 6 квітня 2004 р. 

[387], відповідно до якого відбулися місцеві вибори 26 березня 2006 р.: 

запроваджено норму, згідно з якою вибори депутатів сільських, селищних рад 

проводилися за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних 

виборчих округах, а вибори депутатів міських рад проводилися за пропорційною 

системою [387]. Також, відповідно до ст. 2 Закону України «Про вибори депутатів 
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Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів» від 10 липня 2010 р., що врегульовував проведення 

місцевих виборів 31 жовтня 2010 р., вибори депутатів сільських, селищних рад 

проводилися за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних 

виборчих округах, на які поділяється територія відповідно села (кількох сіл, жителі 

яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища [388]. Натомість вибори 

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, 

міських, районних у містах рад проводили за змішаною (мажоритарно-

пропорційною) системою, за якою: 1) половина від кількості депутатів (загального 

складу) відповідної ради обирається за виборчими списками кандидатів у депутати 

від місцевих організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, 

межі якого збігаються з межами відповідно Автономної Республіки Крим, області, 

району, міста, району в місті; 2) половина від кількості депутатів (загального 

складу) відповідної ради обирається за мажоритарною системою відносної 

більшості в одномандатних виборчих округах (далі - одномандатні мажоритарні 

виборчі округи), на які поділяється територія відповідно Автономної Республіки 

Крим, області, району, міста, району в місті. Вибори сільських, селищних, міських 

голів проводилися за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному 

одномандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідно 

села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), 

селища, міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм [388]. 

Відповідно до ст. 2 нині чинного Закону України «Про місцеві вибори» від 14 

липня 2015 р., вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за 

мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, 

на які поділяється територія відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно 

об’єдналися у сільську громаду), селища, територія утвореної відповідно до Закону 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [431] об’єднаної 

сільської, селищної територіальної громади. Вибори депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад 

проводяться за пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому 
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окрузі за виборчими списками місцевих організацій політичних партій із 

закріпленням кандидатів за територіальними виборчими округами, на які 

поділяється багатомандатний виборчий округ, що збігається з територією 

відповідно Автономної Республіки Крим, області, району, району в місті, 

територією міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм або 

територією утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» об’єднаної міської територіальної громади. Вибори 

міського (міст, кількість виборців у яких дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) 

голови проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості в єдиному 

одномандатному виборчому окрузі, що збігається відповідно з територією міста 

згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм або територією 

об’єднаної міської громади [450]. У той же час, вибори сільського, селищного, 

міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голови 

проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному 

одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідного села 

(кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища, 

територія об’єднаної сільської, селищної громади, територія міста [450]. Крім того, 

ст. 141 зазначеного вище Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» від 5 лютого 2015 р. запроваджено нову посадову особу 

місцевого самоврядування, що обирається у селах, селищах, визначених за 

рішенням місцевої ради об’єднаної територіальної громади на строк повноважень 

місцевої ради. Такою особою є староста, який володіє досить широкими 

повноваженнями, а саме: представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих 

органах сільської, селищної, міської ради; сприяє жителям села, селища у 

підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування; бере 

участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині 

фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села, селища; 

вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з 

питань діяльності на території відповідного села, селища виконавчих органів 

сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/157-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/157-19
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форми власності та їх посадових осіб; здійснює інші обов’язки, визначені 

Положенням про старосту, яке затверджується сільською, селищною, міською 

радою відповідної об’єднаної територіальної громади [431]. Вибори старости, 

відповідно до ст. 2 Закону України «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 р., 

проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному 

одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідного 

населеного пункту (села або селища) у складі об’єднаної сільської, селищної, 

міської територіальної громади [431]. 

Підсумовуючи історію виборчого права в Україні варто зазначити про роль 

принципів у його еволюції. Фрідріх А. Гайєк аргументовано стверджує, що 

«головним аргументом обдуманих змін у сучасному суспільстві є законодавство. 

Але як би доскіпливо ми не продумували наперед кожен окремий акт 

законотворення, нам ніколи не вдасться переконструювати правову систему в 

цілому або переробити її від початку до кінця відповідно до чіткого задуму. 

Законотворення - це завжди неперервний процес, де кожен крок породжує 

непередбачувані до цього наслідки щодо того, що ми можемо і повинні робити 

далі. Частини правової системи не стільки узгоджені одна з одною відповідно до 

всеосяжного загального плану, скільки поступово адаптуються одна до одної 

шляхом послідовного застосування загальних принципів до конкретних проблем - 

тобто принципів, які часто не є навіть добре знані, а лиш маються на увазі в 

конкретних здійснюваних заходах» [84, с. 52]. Отже, будь-які спроби 

удосконалення виборчого законодавства, його кодифікації неминуче повертають 

юристів до загальних принципів виборчого права, які можна вважати формою 

вияву традиції виборності в Україні. 

 

Висновки до розділу 2 

Розділ 2 охоплює висвітлення двох питань: становлення традиції виборності 

влади в Україні; формування та розвиток сучасного виборчого законодавства 

України. 
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З узагальнюючим поняттям «виборність» і з його складовими поняттями так 

чи інакше пов’язані зміни української історії, в тім числі історії права. Це 

стосується однаковою мірою всіх її періодів та етапів, однак деякі з понять є 

наскрізними, такими, що майже у незмінному вигляді проходять через всі етапи 

історико-правового процесу, а деякі сформувалися і характеризують його певний 

етап чи кілька етапів. 

Незважаючи на відсутність постійної практики, можна однак ствержувати про 

певну тяглість демократичних традицій в Україні. Зазначені історичні лінії 

найбільш повно і яскраво відобразилися в історії демократичного віча, яке на 

початках постало як народні збори і заснувало традицію парламентаризму 

українців (як складову державної і правової традиції), традицію самоврядування 

(як орган міського самоврядування) та традицію громадського врядування (у формі 

мітингу, зборів, сходу тощо). Отже, ґенеза виборності у Давній Русі простежується 

у трансформаціях віча. У звичній схемі української політичної історії віче передує 

в розвитку державної влади, її представницьких органів козацьким радам. Така 

схема опосередковано на декілька століть перериває традицію виборності 

українців, викреслюючи з її розвитку епоху з усталеною назвою «шляхетської 

демократії» на українських землях Великого князівства Литовського, Польського 

королівства та Речі Посполитої. Розвиток традиції виборності на українських 

землях Великого князівства Литовського (Литовсько-Руської держави), 

Польського королівства та Речі Посполитої був побічним, чи додатковим ефектом 

тріумфального утвердження шляхетських вольностей. Саме вони визначили одну з 

основних ліній становлення виборності – станову виборність державних органів. 

На відміну від виборності у міському самоврядуванні ця виборність була 

елементом станового представництва єдиних повноправних громадян – шляхтичів. 

Утвердження виборності як складової державної традиції Литовської держави, 

Польського Королівства та Речі Посполитої потрібно розглядати в єдності з 

формулюванням доктрини влади. Це яскраво відображається у двох складових 

виборності – виборності короля та виборності органів місцевого, насамперед 

міського, самоврядування. 

Перехід до представництва середньовічного зразка уможливив виборність 

державних органів, органів самоврядування та судів. Це зумовило виникнення 
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виборчих практик, на яких історично ґрунтуються окремі сучасні принципи та 

конструкції виборчого права. Проте більшість зазначених історико-правових 

процесів залишилися незавершеними, відтак суперечливими з погляду їхньої 

оцінки. Серед таких становлення «козацької демократії», яке відображає питомо 

українську лінію у розвитку традиції виборності. Для цієї лінії характерним є 

перенесення звичаєвих виборчих практик у процеси державотворення та 

правотворення Козацької України (Гетьманщини). Серед чинників, які це 

зумовили, тривала відсутність в українській політичній думці доктрини влади на 

системному рівні. Погоджуємося з позицією Н. Яковенко, що «схожість козацької і 

річпосполитської «демократій» є швидше продуктом спільного риторичного 

канону описування усіх речей, ніж схожістю їхньої суті. Спроба описати чи 

втілити закони козацького братства у готові формули «шляхетської демократії», в 

тім числі у виборності державних органів Козацької держави, призвела до 

нерозв’язних суперечностей, наслідком яких стала Руїна. 

Що стосується перебування козацьких земель у складі Московської держави, 

то їхній «демократизм» суперечив панівній у цій державі тенденції до 

абсолютизації влади. Це ж стосується і подальшої долі українських земель, що 

перебували у складі Російської імперії. Якщо ж ідеться про інститут виборності, то 

лишень у серпні 1905 р. було прийнято акти про заснування Державної Думи та 

Положення про вибори до Державної Думи, за якими вибори до Думи відбувалися 

на основі куріальної системи із застосуванням майнового цензу. Незважаючи на 

це, сам факт виборності в Російській імперії залишався однією з потенційних 

можливостей зміни самодержавства. Отже, тогочасна суперечлива виборча 

практика забезпечила неперервність історичного досвіду виборності влади в 

Україні. Важливий внесок у цей досвід внесли розвиток виборчого права та 

виборчих практик на західноукраїнських землях Австрійської імперії та Австро-

Угорської монархії. За короткий історичний проміжок на західноукраїнських 

землях усталилося розуміння виборів як способу легальної політичної боротьби за 

права українського народу, сформувалося бачення і перспектива таких понять, як 

«конституційне право обирати та бути обраним», «виборче право», «виборче 

законодавство», «виборча система», «прямі вибори»,«виборчі цензи», «принципи 

виборчого права», «порушення виборчого права», «юридичний захист виборчих 
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прав» тощо. У межах одного покоління українців розуміння виборів як одного з 

найважливіших інститутів конституційного права вдалося відтворити в 

державотворчій та правотворчій діяльності відроджених українських держав 

початку ХХ ст. 

Важливим етапом становлення виборчого права в Україні є період існування 

Української Народної Республіки, Конституція якої впровадила сучасний як на ті 

часи механізм захисту правового статусу особи, а також (що не менш важливо) 

правового статусу національних меншин в Україні, включно із забезпеченням 

права національної автономії. Період існування Української Народної Республіки 

був дуже коротким, а тому більшість демократичних проектів законів про вибори 

УНР не були реалізованими. 

Що стосується етапу розвитку української держави за часів Павла 

Скоропадського зазначимо, що більшість проектів гетьмана не вдалося 

реалізувати. Однак позитивною рисою правління Скоропадського є те, що він мав 

намір створити в Україні правову державу. Гетьманські закони виражали намір 

підтримки побудови громадянського суспільства, запроваджуючи рівність усіх без 

огляду на національність, мову чи інші ознаки. 

Аналізуючи виборче законодавство Західноукраїнської Народної Республіки, 

зазначимо, що воно передбачало низку обмежень здійснення активного та 

пасивного виборчого права. Таких широких обмежень виборчого права як у 

Західноукраїнській Народній Республіці ніколи більше українське законодавство 

не передбачало. 

Особливістю міжвоєнного етапу в розвитку традиції виборності українців 

можна вважати боротьбу жінок за виборчі права та їхню активну участь у 

виборчих перегонах. До цього часу українські жінки, як зрештою і жінки інших 

неоколоніальних держав, до складу яких входили українські землі, були позбавлені 

виборчих прав, або обмежені у цих правах. 

Щодо радянського етапу розвитку виборчого законодавства наголосимо, що 

існуюча на той час виборча система дозволяла відсунути народ від участі у 

здійсненні влади, а голосування ставало своєрідним тестом лояльності виборців до 

Комуністичної партії. Проте досвід цього періоду, включно з періодом 
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«перебудови» у Радянському Союзі, є складовою історико-правового процесу 

формування традиції виборності влади в Україні. 

Щодо останнього періоду формування виборчого законодавства сучасної 

незалежної української держави треба зазначити, що протягом цього часу мали 

місце подекуди кардинальні зміни виборчого законодавства. Так, наслідком 

застосування змішаної (мажоритарно-пропорційної) системи було створення 

вперше після здобуття Україною незалежності умов для виявлення політичних 

преференцій суспільства, яке тривалий час функціонувало в умовах однопартійної 

системи, де провідна роль комуністичної партії не підлягала жодному сумніву. 

Потім мав місце перехід до «чисто» пропорційної виборчої системи у 

парламентських виборах, а з 2012 року – повернення до змішаної виборчої 

системи. Відмінність цієї системи від попередніх «версій» змішаних систем, які 

застосовували в новітніх українських парламентських виборах, полягає в тому, що 

з виборчого процесу були усунуті блоки політичних партій і «прохідний» поріг у 

пропорційній складовій цієї системи було збільшено до 5%. 

Щодо інституту президента в Україні треба зазначити, що протягом 

короткого проміжку часу відбулося його становлення та сформовано основи для 

функціонування напівпрезидентської форми правління, пізніше – рух у бік 

президентської форми правління та відновлення, після самоусунення від влади В. 

Януковича, парламентсько-президентської форми правління. 

Що стосується розвитку законодавства про місцеві вибори, то воно також 

постійно перебувало у пошуках такої виборчої системи, яка б дозволила 

максимально враховувати інтереси місцевих громад. Наслідком цілої низки 

реформ став Закон України «Про місцеві вибори» від 7 липня 2015 р., за яким 

відбулися останні місцеві вибори. Аналізуючи як сам закон, так і доволі ще 

недовгу практику його застосування, можемо стверджувати, що він не став 

своєрідною виборчою «панацеєю», але суттєво наблизив українське виборче 

законодавство до європейських стандартів. 
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РОЗДІЛ 3 

ТРАДИЦІЯ ТА НОВАЦІЇ У ВИБОРЧОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 

 

3.1 Загальні вибори як реалізація традиції виборності влади в Україні 

 

Розвиток традиції виборності в Україні не тільки охоплює різні історико-

правові процеси, а й забезпечує зв'язок між минулим, сьогоденням і майбутнім 

виборчого права. У цьому сенсі поняття «традиція» в категоріальному апараті 

історії та теорії держави і права виконує низку пояснювальних, аксіологічних та 

ідентифікуючих функцій, що розкривають змістовну та формально-юридичну 

специфіку виборності, яка є однією з найважливіших властивостей сучасного 

суспільства та забезпечує його життєздатність. У фундаментальному дослідженні 

правових традицій Ю. Оборотов наголошує, що «...збереження і розвиток правових 

традицій на різних рівнях існування правової сфери (від правової системи в цілому 

до її окремих компонентів як у статиці, так і в динаміці), а також визначення 

припустимих меж інновацій у національній правовій системі, тобто правової 

акультурації, складає не тільки сферу наукового пошуку, але стає сферою 

конкретної правової політики» [346, с. 13]. Теорія правової політики з очевидністю 

ставить питання про варіативність форм реалізації правової політики. Тобто 

доведений зв'язок між правовою традицією і правовою політикою передбачає 

дослідження та розуміння форми вияву правової традиції. Пізнання цієї форми дає 

змогу розуміти і досліджувати традицію виборності в Україні як складову її 

правової традиції. У працях українських учених переважає думка, що «традиції в 

праві як синонім абсолютного, вічного, існуючого в різні часи тотожні 

універсаліям. Вони виявляють себе в таких джерелах права як конституції, 

кодекси, прецеденти, договори тощо, у правових принципах, аксіомах і 

презумпціях, у правовій термінології і, звичайно ж, правовій процедурі» [346, 

с. 125]. На наш погляд, особливістю еволюції традиції виборності влади в Україні 

за умов нелінійного розвитку держави та права є її оформлення, передусім у 
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правових принципах. Науковець Л. Явич зазначав, що принципи уособлюють 

начала, відправні ідеї, які виражають найважливіші закономірності цієї суспільно-

економічної формації, є однопорядковими із сутністю права і становлять його 

головний зміст, володіють універсальністю, вищою імперативністю та загальним 

значенням, скеровують та синхронізують увесь механізм правового регулювання, 

слугують критерієм законності та правомірності дій громадян і посадових осіб 

[636, с. 145]. Марцеляк С. визначає принципи права як «виражені в законодавстві 

основоположні, фундаментальні ідеї, вихідні керівні правила загального характеру, 

які зумовлюються потребами розвитку держави і суспільства та у 

концентрованому вигляді визначають сутність права, його зміст, призначення у 

суспільстві, виражають спрямованість правового регулювання і поширюються на 

всіх суб'єктів права» [294, с. 80]. Уварова О. наголошує, що «принципи права - 

один із найважливіших елементів будь-якої правової системи. Від того, наскільки 

вони відображені в правових нормах і в правозастосовній діяльності, багато в чому 

залежить ефективність правового регулювання» [582, с. 5]. Скакун О. зазначає, що 

принципи права є ціннісним стрижнем правової матерії, своєрідним «вищим 

правом», своєрідною системою координат, у рамках якої розвивається право і 

водночас вектором, який визначає напрямок його розвитку [541, с. 258]. Попри 

відсутність в українській юридичній науці єдиної концепції принципів права як 

джерел права, все ж визнають наявність правових принципів як надпозитивного 

права, в якому зосереджується розуміння справедливості, характерне для певної 

епохи [362, с. 172-173]. 

Вивчення історичного досвіду українського народу та порівняння його з 

досвідом інших країн свідчить, що українці приділяли значну увагу принципам 

права загалом і принципам виборчого права зокрема, що притаманно для Західного 

типу цивілізації, для якого характерна впевненість у історичності права, пов’язана 

з вірою у його верховенство над політичною владою [595, с. 48]. Як слушно 

наголошує В. Ковальчук, «свобода виборів є наріжним каменем демократії. Вона 

знаходить своє вираження в основоположних принципах виборчого права» [188, с. 

139], дотримання яких має вирішальне значення щодо того, чи є ці вибори 
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демократичними, або ж недемократичними. Формування та зміст виборчого права 

найбільше відображає особливе у традиції виборності українців. Компаративний 

підхід у дослідженні принципів виборчого права не тільки дає змогу виявити це 

особливе, а й з’ясувати історичну роль українського народу у становленні 

виборчих принципів, які є основою виборчих практик будь-якої демократичної 

держави. 

Учені М. Хмай та В. Скшидло вважають, що принципи виборчого права є 

групою основних політичних рішень, спираючись на які можна стверджувати про 

загальний характер виборів. Зазначені принципи можна вважати історично сфор-

мованими фундаментальними основами, які безпосередньо стосуються прав 

громадян та відповідних їм завдань органів публічної влади у виборчому процесі 

[671, s. 39]. Дослідник З. Ярош стверджує, що ці принципи є фундаментальними 

основами, які становлять головний критерій демократизму виборів [730, s. 23]. 

Вони є передумовою визнання та реалізації виборів, що забезпечує реальний 

характер волевиявлення виборців з приводу формування виборних органів 

публічної влади. Для окремих видів виборів ці принципи відрізняються. Проте є 

певна група принципів, однакових для усіх видів виборів. Вона становить 

мінімальний стандарт виборів у демократичній державі [828, s. 28]. Такими 

принципами є власне принципи загальних, рівних, прямих виборів та таємного 

голосування. 

Як зазначає Т. Астахова, «основоположні (конституційні) принципи 

загального, рівного і прямого виборчого права, вільне і таємне волевиявлення 

громадян України є універсальними засадами конституційно-правового інституту 

виборів, оскільки відносяться до всіх видів виборів та мають реалізовуватися на 

всіх стадіях виборчого процесу» [9, с. 33]. Аналізуючи наукову літературу, що 

стосується цієї проблематики, можна дійти висновку, що тільки дотримання 

зазначених принципів приводить до реального волевиявлення народу та забезпечує 

гарантії проведення демократичних виборів. Вивчення й аналіз системи принципів 

сучасного українського виборчого права мають не тільки теоретичне, а й 

практичне значення, бо без урахування основних засад, на яких формується 
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правова регламентація виборчих відносин, важко уявити адекватне сприйняття 

всього комплексу цього права, оцінити їх зміст, усунути суперечності між 

окремими приписами виборчого законодавства [638, с. 41]. 

У більшості країн світу принципи виборчого права гарантовані в основних 

законах відповідних держав, що підтверджує ту важливу роль, яку вони відіграють 

у суспільно-політичному житті кожної демократичної держави. Принципи 

загальних, рівних, прямих виборів і таємного голосування належать до 

фундаментальних (основних) принципів виборчого права. Крім того, в 

законодавстві багатьох (зокрема, постсоціалістичних) держав ці принципи часто 

доповнюються принципом вільних виборів. Принципи виборів в Україні визначено 

в ст. 71 Конституції України від 28 червня 1996 р., яка передбачає, що вибори до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і 

відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом 

таємного голосування. Виборцям гарантується вільне волевиявлення [225]. Аналіз 

зазначеної статті українського Основного закону дає підстави стверджувати, що 

конституційні принципи виборчого права в Україні, будучи однаковими для усіх 

видів виборів, доповнюються у виборчому законодавстві, що стосується окремих 

видів виборів. Значення законодавчого і насамперед конституційного закріплення 

принципів виборчого права важко переоцінити. Наприклад, про парламент у 

сучасному розумінні цього значення, тобто як про представницький орган влади, 

можна стверджувати тільки у випадку запровадження загального та рівного 

виборчого права [799, р. 1298]. 

Особливості формування принципу загального виборчого права здебільшого 

дають підстави зазначати про традицію виборності влади в Україні, оскільки 

змагання до загальних виборів характерне для всіх етапів історії держави та права, 

у тім числі й для періодів бездержавності українського народу. Порівняльно-

правовий аналіз дає змогу наголошувати на особливостях становлення принципу 

загальних виборів як визначального для реалізації традиції виборності влади в 

Україні. Сучасні демократичні держави довго йшли до застосування принципу 

загального виборчого права. Адже протягом багатьох століть надання виборчого 
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права було безпосередньо пов'язане з володінням майном та здатністю платити 

податки. Участь в управлінні державою могли брати тільки ті члени суспільства, 

які за допомогою податкової системи підтримували організацію суспільного 

життя. З плином часу підхід до проблеми загальності виборчого права був значно 

змінений і сьогодні загальне виборче право визначають як право, яке не обмежене 

тільки цензом володіння майном. Наприклад, М. Дюверже визначає загальне 

виборче право як таке виборче право, яке не обмежується жодними умовами, 

пов'язаними з володінням майном чи здібностями. Це не означає, що всі члени 

народу мають право голосувати [695, р. 89]. Наведене означення не є випадковим, 

оскільки ще донедавна у багатьох європейських державах наявність в особи 

виборчого права безпосередньо залежала від володіння майном. Наприклад, 

своєрідна виборча система існувала з 1871 р. по 1914 р. у Пруссії, де найбагатші 

громадяни мали по три голоси, представники так званого середнього класу - по 

два, а громадяни, що не володіли майном - по одному голосу [786]. 

Сьогодні у багатьох державах простежується інша тенденція: збільшення кола 

осіб, які володіють правом голосу. Хоча знову ж таки принагідно зазначимо, що 

тривалий час вибори вважали винятково «чоловічою справою». Як зазначає 

О. Марцеляк, на законодавчому рівні виборче право за особами жіночої статі 

почали визнавати на рубежі ХІХ і ХХ ст. Хоча для них, зазвичай, встановлювали 

завищені майнові, вікові та освітні цензи. До того ж, жінки отримували право 

голосу тільки на місцевих або регіональних виборах [293, с. 91]. Уперше активне 

виборче право було надане жінкам у США (у шести штатах - перед Першою 

світовою війною, а на федеральному рівні - у 1920 р.) [5, с. 42]. Що стосується 

держав, які нині є уособленням європейських демократичних традицій, то деякі 

категорії їхнього населення отримали право голосу порівняно недавно. Наприклад, 

у Франції жінки були наділені активним виборчим правом у 1944 р., тобто майже 

через 100 років після того, як воно було передбачено у Конституції Франції 1848 

р., щоправда тоді це стосувалося тільки чоловіків. У Швейцарії ж жінки отримали 

активне виборче право лише у 1971 р. [731, s. 254]. Якщо йдеться про країни з 

панівною роллю мусульманської релігії, то в деяких з них жінки й досі не 
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володіють жодними політичними правами, як це відбувається, наприклад у 

Йорданії, де жінки позбавлені виборчих прав [498, с. 34]. В інших країнах Сходу, 

як наприклад, у Кувейті, жінки, що становлять у цій державі 57% населення, 

отримали активне та пасивне виборче право зовсім нещодавно - у 2005 р. 

Скористатися наданими їм політичними правами вперше громадянки Кувейту 

змогли у процесі парламентських виборів 29 червня 2006 р. При цьому для жінок 

було підготовлено окремі виборчі дільниці. До парламенту Кувейту тоді 

кандидувало 28 жінок, однак жодна з них не була обраною [586]. 

У різних країнах простежується «диверсифікований» підхід до проблеми 

вікового цензу, зокрема, його нижньої межі. Важливою рисою розвитку виборчого 

права у XIX-XX ст. було те, що при встановленні вікового цензу для активного 

виборчого права держави виходили з необхідності зрівняти його з віком 

повноліття. Проте спочатку у більшості європейських країн відповідний віковий 

ценз становив 21-25 років. У другій половині XX ст. була тенденція щодо 

зниження вікового цензу для активного виборчого права. Зокрема, у 

Великобританії 1969 р. він становив 18 років. У 1970 р. такий самий ценз за-

конодавчо визначили ФРН і США, а згодом - Франція, Італія, Швеція, Іспанія, 

Греція та інші країни. Однак у Туреччині, Швейцарії та Японії відповідний ценз і 

нині дорівнює 20 рокам [621, с. 122-123]. Отже, в цьому випадку складно 

стверджувати про якісь усталені європейські чи азійські правові традиції, як і про 

традиції, зумовлені сповідуванням населенням відповідної держави християнської, 

мусульманської чи іншої релігії. 

Крім вікового цензу, конституції деяких держав запроваджують й інші 

виборчі цензи. Наприклад, 1970 р. федеральним Актом про виборче право США 

був встановлений тридцятиденний ценз осілості: орган, який здійснює реєстрацію 

виборців, зобов'язаний зареєструвати особу, яка звернулася не пізніше, ніж за 

тридцять днів до дня голосування (за умови дотримання інших виборчих цензів). У 

сімнадцяти штатах і федеральному окрузі Колумбія ценз осілості виборців на від-

повідній виборчій дільниці взагалі скасовано. Однак і там, де він є, виборець, що 

змінив місце проживання безпосередньо перед днем голосування, має змогу брати 
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участь у ньому за старою адресою, голосуючи за допомогою пошти. Наголосимо 

на тому, що зазначений ценз осілості пов'язують з місцем складання списків 

виборців. Конституції деяких штатів, а також хартії місцевого самоврядування 

встановлюють ще два різновиди цензу осілості, пов'язані з визначеним терміном 

проживання на території штату і муніципалітету, відповідно. Зазвичай, такі 

терміни є довшими. Зокрема, для штату цей строк становить один рік, а для 

муніципалітету - 90 днів. У ст. ІІІ Конституції штату Іллінойс 1970 р. надано право 

брати участь в будь-яких виборах, що проводяться на території штату, громадянам 

США, які проживають в даному штаті не менше шести місяців, що передують 

проведенню відповідних виборів [16, с. 102]. Цікавим є і досвід деяких 

мусульманських держав. Наприклад, ст. 64 Конституції Республіки Ємен 

передбачає, що для набуття пасивного виборчого права в парламентських виборах, 

крім громадянства Ємену та досягнення 25-річного віку, потрібно вміти читати і 

писати, а також мати добрий характер та поведінку, виконувати свої релігійні 

обов'язки, не бути караним за вчинення злочину, а у разі наявності такого 

покарання - бути реабілітованим [816]. 

Поряд з обмеженнями виборчих прав громадян, що встановлюють шляхом 

запровадження цензу осілості, є практика законодавчого розширення кола осіб, які 

мають право голосу. Йдеться, зокрема, про надання виборчих прав громадянам 

держави, що проживають за кордоном. Вони здебільшого можуть брати участь у 

парламентських чи президентських виборах, за винятком виборів до органів 

місцевого самоврядування. У деяких країнах, як уже було зазначено, право участі у 

виборах також мають іноземці, які проживають на їхній території. Цю практику, 

зокрема, застосовують у державах - членах Європейського Союзу. 

Принцип загальності виборів, як один з основних принципів виборчого права, 

що знаходить своє обґрунтування у принципі народного суверенітету, означає 

постулат загальності участі усіх громадян у виборчому процесі [717, s. 7]. Цей 

принцип було проголошено у найважливіших міжнародних пактах з прав людини: 

ст. 21 Загальної декларації прав людини [148], ст. 25 Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права [306], ст. 2 Конвенції про стандарти 
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демократичних виборів, виборчих прав та свобод у державах - членах 

Співдружності Незалежних Держав [198]. Однак принцип загальності виборів, як 

слушно зауважив Я. Гальстер, не потрібно ототожнювати із загальністю 

голосування. Загальність означає зникнення виборчих цензів, тобто 

дискримінуючих винятків щодо участі у виборах з огляду на відсутність 

визначеної кваліфікації (майна, освіти, професії), чи інших атрибутів (статі, 

постійного проживання) [711, s. 126]. 

Крім зазначених цензів осілості, статі та цензу володіння майном, до числа 

зникаючих належать також расовий та освітній цензи. Освітній ценз означає 

вимогу наявності у виборця певного рівня освіти (зазвичай, початкової), ценз 

грамотності - вміння читати і писати [619, с. 6-29]. Наприклад, у 

Південноафриканській Республіці представники так званого кольорового 

населення та азіати отримали виборче право на загальнодержавному рівні у 

1983 р., а африканці - щойно у 1994 р. [671, s. 44-45]. Освітній ценз ще донедавна 

був обов'язковим у багатьох державах. У США 1975 р. до Акту про виборче право 

1970 р. були внесені поправки, які, по суті, відміняли освітній ценз і знання 

англійської мови: була накладена заборона на використання тестів та інших засобів 

перевірки «здатності читати, розуміти і тлумачити» питання, пов'язані з 

проведенням виборів. Як гарантії прав мовних меншин закон встановив, що в разі, 

якщо більше 5% виборців будь-якої політико-адміністративної одиниці штату 

становить одна мовна меншина, то всю виборчу документацію ведуть не тільки 

англійською мовою, а й мовою меншини. Крім того, якщо відповідна мова не має 

письма (йдеться про індіанців та алеутів), посадові особи, що забезпечують 

проведення виборів, зобов'язані поширювати інформацію, пов'язану з виборами, 

серед відповідного населення усно [202, с. 49]. 

Незважаючи на свій «зникаючий» статус, освітній ценз ще донедавна був 

обов'язковим у багатьох державах. В Україні, як і в усьому Радянському Союзі, до 

1936 р. освічені прошарки населення були обмежені у виборчому праві як 

представники так званих колишніх панівних класів. Тобто були своєрідні 

обмеження: чим менший був рівень освіти, тим більше у громадян виборчих прав. 
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Натомість, наприклад, у міжвоєнній Польщі виборчого права позбавлялися особи, 

які не мали відповідного рівня освіти. Зокрема, виборча ординація до Сенату 

Республіки Польща від 8 липня 1935 р. встановлювала, що активним виборчим 

правом володіють громадяни у віці від 30 років, які мають вищу, середню 

професійну освіту, або офіцерське звання. З нинішнього погляду цей закон можна 

кваліфікувати як дискримінаційний, оскільки він встановлював надмірно великий 

перелік підстав правообмежень, позбавляючи виборчих прав значну кількість 

громадян Польщі [775]. 

Загальновизнані норми та принципи міжнародного права є частиною правової 

системи України, а дотримання принципу загальності виборчого права обов'язкове 

у виборах до органів державної влади та місцевого самоврядування. У ст. 71 нині 

чинної Конституції України проголошено, що вибори до органів державної влади 

та місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, 

рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування [225]. Як уже 

було зазначено, рисою українського історичного досвіду є те, що у часи 

колишнього СРСР тут не існувало обмеження виборчого права на підставі статі. 

Крім того, як зазначає Б. Райковський, за період з 1917 р. по 1920 р. виборче право 

було закріплене за жінками 15-ти країн: РРФСР, Української РСР, Білоруської 

РСР, Австрії, Канади, Чехословаччини, Німеччини, Угорщини, Ірландії, 

Люксембурга, Нідерландів, Польщі, Великобританії, Швеції, США (федеральний 

рівень) [498, с. 34]. Однак від 1917 р. аж до прийняття Конституції СРСР 1936 р. та 

Конституції Української РСР 1937 р. вибори у Радянському Союзі, зокрема, й в 

Українській РСР, відбувалися із застосуванням так званого класового цензу. 

Активне та пасивне виборче право у той час належало робітникам та членам 

комуністичної партії. Дещо пізніше до них приєднали сільських жителів, але 

тільки тих, хто не мав приватної власності (так званих незаможних). Представники 

духовенства, інтелігенції, колишні землевласники та інші отримали ці права щойно 

в 1936 р. 

Що стосується класового цензу, то ст. 65 Конституції Російської 

Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки від 10 червня 1918 р. 
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встановлювала, що не обирають та не можуть бути обраними особи, які 

застосовують найману працю з метою отримання прибутку; живуть з відсотка від 

капіталу, з доходів підприємств, майна тощо; приватні підприємці, торгові 

посередники; монахи і духовні особи церков та релігійних визнань; колишні 

агенти поліції, спеціального жандармського корпусу та підрозділів охорони, а 

також члени російського царського дому [610]. Крім зазначених осіб, виборчих 

прав були позбавлені особи, які перебувають під опікою та визнані обмежено 

дієздатними, а також особи, що відбувають покарання за вчинення відповідних 

кримінальних злочинів [610]. Коли йдеться про осіб, які використовували найману 

працю, то до їхнього числа здебільшого належали селяни, які використовували 

найману працю під час проведення весняних та осінніх сільськогосподарських 

робіт [157, c. 3-17]. Характерною рисою тогочасного виборчого законодавства 

було також позбавлення виборчих прав усіх членів сім'ї цих категорій осіб. Їхні 

сім'ї репресовували: дорослих позбавляли роботи, дітей - права навчатися у школі 

та служити в армії. Сім'ї протягом 24 год. депортовували на Північ чи до Середньої 

Азії до мережі спеціальних таборів, утворених відповідно до рішення уряду від 5 

вересня 1918 р. для «ізоляції ворогів Радянської Республіки». 

Спеціальний Декрет Всеросійського Центрального виконавчого комітету про 

затвердження інструкції про вибори міських та сільських рад та про скликання 

з'їздів рад від 26 листопада 1926 р. впроваджував розділ II «Про позбавлення 

виборчих прав», який передбачав низку категорій громадян, позбавлених виборчих 

прав на підставі різного роду суспільно-класових обмежень [123]. Позбавлення 

виборчих прав могло відбутися на підставі рішень рад усіх рівнів (навіть на 

підставі рішення сільської ради), наслідком чого була конфіскація майна та 

виселення. Представники влади найнижчого рівня (тобто сільських рад) отримали 

великі повноваження, які дозволяли їм під різними приводами здійснювати 

політичні репресії. 

Незважаючи на формальне скасування зазначених виборчих цензів у 1936 р., 

аж до 1953 р. у Радянському Союзі існувала система обмежень та дискримінації 

значної частини суспільства. Зокрема, факт наявності чи відсутності виборчого 
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права мав важливе значення для соціального статусу особи в суспільстві. 

Формальне позбавлення виборчих прав частини членів суспільства у 1918-1936 рр. 

виконувало превентивну функцію та було інструментом, який запобігав 

збільшенню впливу груп населення, яких вважали теоретичними чи реальними 

противниками комуністичної ідеології. Такий поділ громадян на групи давав змогу 

проводити штучний поділ суспільства на прихильників та противників режиму, 

внаслідок чого в суспільстві культивувалася ідеологія ненависті до 

«експлуататорів», що дозволяла здійснювати тотальний контроль над 

суспільством. Тобто політика позбавлення виборчих прав відігравала важливу роль 

у реалізації політики контролю та репресій. Після 1930 р. можна стверджувати про 

поступову лібералізацію виборчого права. Діти осіб, позбавлених виборчих прав, 

які не проживали разом з батьками, отримали змогу внесення апеляції щодо 

поновлення у виборчих правах, якщо пройшло не менше 5 років з моменту 

позбавлення їх виборчих прав [236]. Вінцем «лібералізації» радянського виборчого 

законодавства стала ліквідація інституту позбавлення виборчого права 

Конституцією Радянського Союзу 1936 р. 

Отже, в різних державах по-різному формувалися обмеження виборчих прав, 

оскільки цьому сприяли різноманітні історичні чинники. Однак можна 

констатувати, що вивчення законодавчої практики багатьох країн з цього питання 

свідчить про наявність тенденції до поступового зменшення кількості виборчих 

цензів. Порівняно нечисленні випадки запровадження нових обмежень виборчого 

права, зазвичай, пов'язані з необхідністю встановлення додаткових гарантій 

свободи та демократичності виборів і спрямовані передусім на забезпечення 

рівності прав громадян на заміщення виборних посад (зокрема, шляхом 

встановлення перешкод для використання переваг посадового становища тощо). 

Зміст конституційного принципу загальності виборів варто аналізувати у 

контексті поділу виборчих прав на активне право - право обирати та пасивне 

виборче право - право бути обраним. Як уже було зазначено, коло осіб, які 

відповідно до чинної Конституції та виборчого законодавства України, володіють 

виборчими правами, обмежується застосуванням так званих цензів, тобто 
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спеціальних умов, які дозволяють громадянину реалізовувати його політичні 

права. Найпоширеніший віковий ценз. Законодавством різних держав з огляду на 

їхню історію, традиції, релігію, інші передумови, передбачено наявність різного 

роду мінімальних «порогів», після досягнення яких визнається, що громадяни 

можуть приймати відповідні рішення, які матимуть вплив на подальший розвиток 

держави. У більшості держав світу активне виборче право належить особам, які 

досягли 18-річного віку. Проте, наприклад, у Бразилії [675] активне виборче право 

належить громадянам цієї країни, які досягли 16-річного віку, у Північній Кореї - 

17-річного віку [553], натомість у деяких інших країнах (у Швейцарії [667], 

Фінляндії [479] чи Японії [815]) право голосу мають особи, які досягнули 20-

річного віку, а в Італії активним виборчим правом у виборах до Палати 

представників володіють громадяни, яким виповнився 21 рік [676]. 

Поняття «активне виборче право» означає право громадян брати участь у 

виборі членів представницьких органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, а також у референдумах та інших політичних акціях, метою яких 

є волевиявлення народу [309, c. 167], тобто активне виборче право - це право 

участі у голосуванні, можливості обрання [757, s. 178]. Відповідно до ст. 70 

Конституції України, право голосу на виборах і референдумах мають громадяни 

України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права 

голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними [225]. Згадка законодавця 

про досягнення вісімнадцятирічного віку на день проведення виборів та 

референдумів є важливою. Адже якщо б йшлося про день оголошення виборів, то в 

цьому випадку велика кількість осіб, які досягнули необхідного віку у день 

виборів, не могли б скористатися своїм активним виборчим правом. З огляду на те, 

що явка виборців в Україні ніколи не була меншою ніж 60% від загальної кількості 

виборців, це могло б значно вплинути на результати виборів. 

Після того, як дійшли висновків щодо досвіду значних порушень виборчого 

права та фальсифікації голосів у процесі президентських виборів в Україні 2004 р., 

український законодавець значно підвищив кримінальну відповідальність за 

злочини проти виборчих прав. Зокрема, низку змін було внесено до Кримінального 
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кодексу України. У ст. 157 цього Кодексу встановлено, що перешкоджання 

вільному здійсненню громадянином свого виборчого права або права брати участь 

у референдумі, перешкоджання діяльності іншого суб'єкта виборчого процесу, 

ініціативної групи референдуму, комісії з референдуму, члена виборчої комісії, 

члена ініціативної групи референдуму, члена комісії з референдуму або офіційного 

спостерігача при виконанні ними своїх повноважень, поєднані з підкупом, 

обманом або примушуванням, а також ухилення члена виборчої комісії у роботі 

комісії без поважних причин - караються штрафом від трьохсот до п'ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 

двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до 

трьох років [418]. Ті самі діяння, поєднані із застосуванням насильства, знищенням 

чи пошкодженням майна, погрозою застосування насильства або знищення чи 

пошкодження майна, - караються обмеженням волі на строк до трьох років або 

позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років [418]. 

Для порівняння, ст. 250 польського Кримінального кодексу встановлює, що той, 

хто силою, незаконною погрозою або ж застосуванням зловживання службовою 

залежністю чинить тиск на спосіб голосування особи або ж змушує її до 

голосування чи стримує від голосування, підлягає покаранню у вигляді 

позбавлення волі від трьох місяців до п'яти років [739]. Отже, українське 

кримінальне законодавство навіть після внесення до нього жорсткіших змін є у 

цьому контексті м'якшим, бо встановлює штраф та обмеження волі, у той час як 

польське одразу ж передбачає її позбавлення. 

Українське законодавство встановлює декілька підстав обмеження активного 

виборчого права. Нині чинна Конституція України у ст. 70 передбачає можливість 

позбавлення права голосу лише тієї категорії громадян, яких визнано судом не-

дієздатними. Усупереч згаданій нормі Основного закону в ст. 3 Закону України 

«Про вибори народних депутатів України» від 24 вересня 1997 р. було 

запроваджено норму, яка передбачала зупинення здійснення виборчого права на 
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відповідний період для осіб, які за вироком суду перебувають у місцях 

позбавлення волі. Конституційний Суд України своїм рішенням від 26 лютого 1998 

р. визнав зазначену норму такою, що не відповідає Конституції України, тому, що 

порушує принцип загальності виборів [518]. 

У випадку проведення виборів до органів місцевого самоврядування Закон 

України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 6 квітня 2004 р. у ст. 3 

встановлював, що не мають права голосу на місцевих виборах громадяни України, 

визнані судом недієздатними, та громадяни України, які за вироком суду 

перебувають у місцях позбавлення волі [387]. Закон України «Про вибори 

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів» від 10 липня 2010 р. встановлював у частині 6 ст. 3, що 

військовослужбовці строкової служби, громадяни України, що проживають за 

кордоном, а також особи, визнані судом недієздатними, та громадяни України, які 

за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, вважаються такими, що 

не належать до жодної територіальної громади та не мають права голосу на 

місцевих виборах [388]. Дещо пізніше законодавець розширив виборчі права 

військовослужбовців, які належать до відповідних територіальних громад (тобто 

тих, хто не є строковиками), доповнивши Законом України «Про внесення змін до 

Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» та деяких інших 

законів України щодо техніко-юридичного вдосконалення виборчого процесу» від 

8 квітня 2014 р. зазначену ст. 3 частиною 7 та встановивши, що 

військовослужбовці, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах, 

голосують на звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами військових 

частин (формувань). Для забезпечення умов для вільного волевиявлення таким 

військовослужбовцям у день голосування надають відпустку для участі в 

голосуванні не менш як на чотири години [415]. Таке ж формулювання щодо 

виборчих прав військовослужбовців український законодавець повністю переніс 

до ст. 3 нині чинного Закону України «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 р. 
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[450]. Зазначимо, що в певний час законодавством України встановлювався значно 

ширший перелік обмежень виборчих прав громадян. Наприклад, ст. 2 Закону 

Української РСР «Про вибори депутатів місцевих Рад народних депутатів 

Української РСР» від 27 жовтня 1989 р. передбачала, що у виборах не беруть 

участі психічно хворі громадяни, визнані судом недієздатними, особи, які 

тримаються в місцях позбавлення волі, а також особи, які знаходяться за рішенням 

суду в місцях примусового лікування [391]. Подібні підстави для обмеження 

виборчих прав громадян встановлював і Закон України «Про вибори депутатів і 

голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад» 

від 24 лютого 1994 р. [390]. До категорії осіб, які перебувають у місцях 

примусового лікування в Україні зараховуються особи, котрі з огляду на свою 

хворобу становлять небезпеку для життя і здоров'я людини [242]. У цій ситуації 

виникає питання, чи до цієї категорії осіб можна зарахувати алкоголіків та 

наркоманів, які перебувають у таких закритих закладах. Відповідно до постанови 

Пленуму Верховного Суду України № 7 від 3 червня 2005 р., підставою для 

застосування примусового лікування, згідно зі ст. 96 Кримінального кодексу 

України, є одночасна відповідність двом критеріям - юридичному та медичному, а 

саме: особа, скерована на примусове лікування, повинна вчинити злочин, за який 

Кримінальний кодекс встановлює покарання у вигляді позбавлення волі або 

обмеження волі, а також мати хворобу, яка становить небезпеку для життя і 

здоров'я людини. Алкоголізм та наркоманія до таких хвороб не належать, хоча їх 

можна кваліфікувати як соціально небезпечні хвороби. Такий висновок випливає зі 

ст. 53 Основ законодавства України про охорону здоров'я, якою хронічний 

алкоголізм та наркоманія, поряд з туберкульозом, психічними, венеричними 

захворюваннями, визнаються соціально небезпечними захворюваннями [352]. Із 

зазначеного можна дійти висновку, що хронічні алкоголіки та наркомани, які 

перебували в місцях примусового лікування, були безпідставно позбавленими 

активного виборчого права. Тому нині чинний Закон України «Про місцеві 

вибори» від 14 липня 2015 р., як і попередній Закон України «Про вибори 

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, 
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селищних, міських голів» від 10 липня 2010 р . є, без сумніву, прогресивнішими, 

оскільки не включають їх до кола осіб, що не мають права голосу на місцевих 

виборах. Що стосується обмеження здійснення активного виборчого права для 

військовослужбовців строкової служби, яке встановлює нині чинний Закон 

України «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 р., то воно вперше було 

передбачено у Законі України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 10 

липня 2010 р. Усі попередні «самоврядні» виборчі закони такої підстави не 

встановлювали. 

Наголосимо на тому факті, що чинне українське виборче законодавство, яке 

регулює процедуру місцевих виборів, нечітко визначає коло осіб, які володіють 

активним виборчим правом. Наприклад, хронічні алкоголіки та наркомани, щодо 

яких уже не діє норма закону, яка забороняла їм право участі у виборах, надалі, по 

суті, не можуть реалізувати свого права голосу у місцевих виборах. Йдеться про те, 

що ці особи з приводу їхнього примусового лікування зареєстровані поза місцем 

свого перебування. Медичні заклади, в яких відбувається це примусове лікування, 

належать до категорії так званих закритих закладів, пацієнти яких не мають права 

виходу назовні, а тому їхня участь у місцевих виборах є, по суті, неможливою з 

приводу норм щодо реєстрації місця проживання фізичної особи. 

Норми Конституції України не дають змоги чітко визначити перелік осіб, які 

володіють активним виборчим правом у всіх видах місцевих виборів. З одного 

боку, ст. 38 Основного Закону України встановлює, що громадяни мають право 

брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих 

референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування [225]. З іншого боку, ст. 141 Конституції 

України передбачає, що до складу сільської, селищної, міської, районної, обласної 

ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, 

області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного 

голосування [225]. Тобто виникає проблема тлумачення того, чи є поняття 

«житель» тотожним поняттю «громадянин», чи «виборець». Зрештою, важливою є 
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також проблема з'ясування того, чи є мешканцем у розумінні закону особа, яка в 

цьому населеному пункті (селі, селищі, місті) володіє нерухомістю й постійно там 

проживає, але не є там зареєстрованою. Адже багато українських громадян з 

різних приводів протягом багатьох років проживають в іншому населеному пункті, 

ніж місце реєстрації. Це, наприклад, стосується осіб, які, відповідно до Житлового 

кодексу України, мають право отримати житло з фонду відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці, але для цього повинні бути 

зареєстрованими на її території. Згідно з чинним законодавством право голосу 

вони можуть реалізувати за місцем реєстрації, хоч фактично можуть там 

перебувати лише декілька разів у житті. Зазначимо, що проблема реєстрації у 

зв'язку з реалізацією активного виборчого права є характерною не тільки для 

України, а й для інших пострадянських держав, де колись існував інститут так 

званої прописки. Наприклад, у Російській Федерації наявність реєстрації також є 

підставою для включення у списки виборців на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці, що з погляду російських науковців є 

головною перешкодою на шляху до реалізації принципу загальності виборів. 

Всупереч Конституції Російської Федерації та рішенням Конституційного Суду 

Росії в багатьох суб'єктах федерації (у тім числі й у Москві) реєстрація й надалі має 

важливе значення. Зокрема, в Москві сотні тисяч її жителів протягом багатьох 

років й надалі проживають з тимчасовою, або й взагалі без жодної реєстрації. 

Характерним є приклад Сергія Кірієнка, який від травня 1997 р. проживав у 

Москві, обіймаючи спочатку посаду першого заступника федерального міністра, 

пізніше - федерального міністра та глави уряду Російської Федерації. Коли він 

восени 1999 р. був кандидатом на посаду мера Москви, виявилося, що С. Кірієнко 

не має жодної реєстрації, а в особовій справі було зазначено, що він також не має 

постійного місця проживання [322]. 

У ст. 22 Конституції України встановлено, що під час прийняття нових законів 

або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу 

існуючих прав і свобод [225]. З цього можна дійти висновку, що конституційні 

права та свободи громадянина не може бути обмежено, що свого часу було 
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підтверджено рішенням органу конституційної юстиції. Зокрема, визнаючи 

неконституційною норму ст. 3 Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» від 24 вересня 1997 р., відповідно до якої здійснення виборчого права 

зупинялося для осіб, які за вироком суду перебували в місцях позбавлення волі, - 

на час перебування в цих місцях [518], Конституційний Суд України наголосив, що 

в цьому випадку виборче право, про яке йдеться, це конституційне право громадян 

обирати народних депутатів України і їхнє конституційне право бути обраними 

народними депутатами України. Відповідно до частини другої ст. 70 Конституції 

України, не мають права голосу (тобто права обирати) лише громадяни, яких 

визнано судом недієздатними. Тому положення, згідно з яким здійснення 

виборчого права зупиняється для осіб, які за вироком суду перебувають у місцях 

позбавлення волі, - на час перебування в цих місцях, не відповідає ст. 70 

Конституції України [518]. Розглядаючи питання щодо відповідності Конституції 

України деяких статей Закону України «Про вибори народних депутатів України» 

від 24 вересня 1997 р. Конституційний Суд України ствердив, що повинні бути 

визнані неконституційними й деякі інші його положення, що обмежують 

реалізацію громадянами їхніх виборчих прав [518]. 

З огляду на зазначене рішення Конституційного Суду України треба 

розглянути проблему норми Закону України «Про місцеві вибори» від 14 липня 

2015 р., відповідно до статті 3 якого військовослужбовці строкової служби 

вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади та не мають 

права голосу на місцевих виборах [450]. Якщо військова частина розміщена, як це 

часто відбувається, за межами населеного пункту, то зрозуміло, що солдати не 

мають права голосу на місцевих виборах. Проте в законі не йдеться про тих 

строковиків, які служать на території сіл, селищ та міст. Також, відповідно до ст. 

12 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в 

Україні» від 11 грудня 2003 р., свободу пересування може бути обмежено щодо 

осіб, яких призвано на дійсну строкову службу до Збройних Сил України та інших, 

утворених відповідно до законів України, військових формувань [468]. На практиці 

зазначених осіб можна вносити до списку виборців, які братимуть участь у 
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місцевих виборах, тільки у випадку, якщо вони належать до територіальної 

громади, тобто мають у даному селі, селищі чи місті постійне місце реєстрації. 

Якщо військовослужбовці строкової служби були призвані на військову службу 

саме з цієї території, то вважаємо, що вони можуть (але не мусять) бути включені 

до списку виборців. Цього однак не вистачає для реалізації активного виборчого 

права, оскільки навіть у випадку включення їх до списку виборців вони змушені 

отримати дозвіл свого командира для того, щоб покинути територію військової 

частини. Подібні обмеження стосуються й осіб, які перебувають у місцях 

позбавлення волі. Якщо зазначені особи з моменту набрання вироком суду 

законної сили та передачі їх до місця позбавлення волі перебувають на території 

«свого» села, селища чи міста, оскільки там розташоване місце позбавлення волі, 

такі особи можуть скористатися зі свого активного виборчого права у місцевих 

виборах. У цій ситуації знаходять застосування норми чинного донині Житлового 

кодексу Української РСР, ст. 71 якого, врегульовуючи проблему збереження 

жилого приміщення за тимчасово відсутніми громадянами, у тім числі й 

громадянами, які взяті під варту або засуджені до арешту, обмеження волі, 

позбавлення волі на певний строк чи довічне позбавлення волі, встановлює, що 

жиле приміщення зберігається за тимчасово відсутнім наймачем протягом усього 

часу перебування під вартою або відбування покарання, якщо в цьому будинку, 

квартирі (їх частині) залишилися проживати інші члени сім'ї [145]. Проте, якщо в 

будинку, квартирі (їхній частині) не залишилися проживати інші члени сім'ї 

наймача, це житло може бути надано за договором оренди (найму) у 

встановленому законом порядку іншому громадянину до звільнення таких осіб з-

під варти або до відбуття ними покарання [145]. У цьому випадку засуджена до 

позбавлення волі особа позбавляється реєстрації, а отже, й перестає бути членом 

територіальної громади. 

Додатковою проблемою в контексті реалізації засудженими до позбавлення 

волі особами їхніх виборчих прав є відсутність можливості виходу поза межі 

території в'язниці. У випадку, якщо парламентські та місцеві вибори відбуваються 

одночасно, цю проблему можна вирішити. Однак, якщо парламентські та місцеві 
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вибори проводитимуть у різний час (як це, зазвичай, і буває), реалізація в'язнями, 

які є членами відповідної територіальної громади, їхнього активного виборчого 

права в місцевих виборах є під великим знаком питання. Вважаємо також 

доцільним внести зміни до законодавства про проведення місцевих виборів, 

оскільки нині чинне законодавство встановлює право голосування за місцем 

проживання, а не за місцем реєстрації лише у випадку інвалідів та хворих осіб, які 

не можуть самостійно пересуватися. 

Значний вплив на обмеження виборчих прав особи має інститут громадянства. 

Серед країн колишнього Радянського Союзу Україна належить до однієї з 

небагатьох держав, які застосували у своїх законах так званий «нульовий» 

принцип отримання громадянства. Громадянами України, відповідно до ст. 3 

Закону України «Про громадянство», є: 1) усі громадяни колишнього СРСР, які на 

момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.) постійно 

проживали на території України; 2) особи, незалежно від раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які на 

момент набрання чинності Законом України «Про громадянство України» (13 

листопада 1991 р.) проживали в Україні і не були громадянами інших держав; 3) 

особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13 листопада 1991 р. і 

яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 р. органами вну-

трішніх справ України внесено напис «громадянин України», та діти таких осіб, які 

прибули разом із батьками в Україну і на момент прибуття в Україну не досягли 

повноліття, якщо зазначені особи подали заяви про оформлення належності до 

громадянства України; 4) особи, які набули громадянство України відповідно до 

законів України та міжнародних договорів України [426]. «М'якше» законодавство 

щодо отримання громадянства серед країн - членів Співдружності Незалежних 

Держав має лише Російська Федерація. Щодо СНД зазначимо, що 24 березня 2014 

р. народний депутат України Борис Тарасюк у Верховній Раді України 

зареєстрував проект постанови, у якому зазначено, що у зв'язку з актом агресії з 

боку Російської Федерації щодо України, прийняттям постанови Ради Федерації 
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РФ «Про використання збройних сил Російської Федерації на території України» 

від 1 березня 2014 р., ухваленням Державною думою закону «Про прийняття в 

Російську Федерацію Республіки Крим та утворення у складі Російської Федерації 

нових суб'єктів - Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя» 

від 20 березня 2014 р., що свідчить про грубе порушення з боку Російської 

Федерації територіальної цілісності та державного суверенітету України та 

основних принципів діяльності Співдружності Незалежних Держав, враховуючи 

втрату внаслідок вказаного авторитету СНД та недоцільність у зв'язку із цим 

продовження участі України в органах СНД, з урахуванням того, що Україна не 

підписала Статут СНД, не є його стороною, а отже, не є членом СНД, Верховна 

Рада постановляє доручити Кабінету Міністрів України вжити всіх необхідних 

заходів для негайного припинення: участі України в усіх органах СНД; сплати 

членських внесків України до СНД; діяльності Постійного представництва 

України при СНД у м. Мінськ [578]. Зазначимо, що сьогодні ця співдружність є 

своєрідним «летючим голландцем», адже обсяг її повноважень складно визначити. 

Після фактичної анексії Російською Федерацією частини Грузії, вона також 

вийшла зі складу Співдружності Незалежних Держав, аргументуючи це тим, що 

перебування у Спільноті нічого їй не дає [53]. 

Аналізуючи тему російського громадянства зазначимо, що Росія використовує 

інститут громадянства, російської мови і так званого «російського світу» як 

ефективний інструмент розширення сфери свого зовнішньополітичного впливу. 

Зокрема, прийнятий російською Думою 31 травня 2002 р. федеральний закон «Про 

громадянство Російської Федерації» у ст. 14 встановлює можливість набуття 

російського громадянства у спрощеному порядку для осіб, які мали громадянство 

СРСР, проживали та проживають у державах, що входили до складу СРСР, не 

отримали громадянства цих держав та є у результаті цього особами без 

громадянства; є громадянами держав, що входили до складу СРСР, отримали 

середню професійну чи вищу освіту у створених в Російській Федерації 

організаціях, що здійснюють освітню діяльність, після 1 липня 2002 р. [339]. Ця ж 

стаття передбачає спрощену процедуру отримання російського громадянства для 
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іноземних громадян та осіб без громадянства, що проживають на території 

Російської Федерації, які визнані носіями російської мови [339], за умови їхньої 

відмови від наявного в них громадянства іноземної держави. Відмова від 

громадянства іноземної держави не вимагається у випадках, передбачених 

міжнародним договором Російської Федерації, або у випадку, коли відмова від 

іноземного громадянства неможлива в силу незалежних від особи причин [339]. У 

ст. 31 Федерального закону «Про громадянство РФ» встановлено, що іноземний 

громадянин або особа без громадянства за результатами співбесіди, проведеної з 

ним комісією по визнанню іноземного громадянина або особи без громадянства 

носієм російської мови, можуть бути визнаними носіями російської мови, тобто 

особами, які володіють російською мовою та щоденно використовують її в 

сімейно-побутовій та культурній сферах, у випадку, якщо ці особи або їхні родичі 

по прямій висхідній лінії постійно проживають або раніше постійно проживали на 

території Російської Федерації або на території, що належала до Російської імперії 

чи СРСР [339]. З огляду на те, що російське законодавство встановлює можливість 

подвійного громадянства, дивною є вимога російського законодавця щодо відмови 

особи від наявного у неї громадянства іноземної держави. Крім того, швидше за 

все йдеться про політику подвійних стандартів. З одного боку, в Росії є інститут 

подвійного громадянства. З іншого, запроваджено суворий контроль за особами, 

які мають подвійне громадянство. Зокрема, глава сенатського комітету 

законодавства російського парламенту А. Клішас запропонував запровадити 

норму, за якою громадяни, які мають паспорти інших держав, повинні повідомляти 

про це Російську Федерацію. Як покарання за порушення цієї норми він 

запропонував запровадити кримінальну відповідальність у вигляді виправних робіт 

[491]. У разі письмового неповідомлення Федеральної міграційної служби Росії 

про наявність громадянства іншої держави передбачено встановлення штрафу у 

розмірі до 200 тис. рублів (50 тис. гривень), або ж до 400 годин виправних робіт 

[490]. 

Розглянемо також дискусійну проблему участі в місцевих виборах іноземців. 

Зазначимо, що загальноєвропейською тенденцією є розширення політичних прав 
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іноземців, які проживають на території відповідних адміністративно-

територіальних одиниць держави протягом визначеного часу (зазвичай йдеться про 

п'ятирічний строк). Однак українське виборче законодавство взагалі не передбачає 

можливості надання активного і пасивного виборчого права у місцевих виборах 

іноземцям та апатридам. У цьому полягає суттєва різниця між нормами 

українського законодавства та законодавства країн-членів Європейського Союзу, 

що регулюють процес місцевих виборів. Законодавство держав-членів ЄС 

встановлює можливість участі у місцевих виборах осіб, які проживають на 

території однієї держави, але є громадянами іншої держави-члена Європейського 

Союзу. Конвенція Ради Європи про участь іноземців у публічному житті на 

місцевому рівні, сторонами якої є не лише держави-члени ЄС [677], Кодекс 

належної практики у виборчих справах Венеціанської Комісії [143] рекомендує 

державам-членам Ради Європи, щоб вони надавали іноземцям, які проживають у 

відповідній місцевості більше певного часу, право голосу на місцевих виборах. 

Зазначимо, що деякі держави встановлюють низький ценз проживання. Наприклад, 

у Франції для голосування у всіх видах виборів потрібно проживати на території 

відповідного виборчого округу від шести місяців, а в Новій Зеландії - щонайменше 

три місяці. На практиці, однак, багато європейських держав, які не є членами ЄС, 

не надають права голосу іноземцям, або ж утруднюють цю процедуру, що 

підтверджується відповідним висновком Венеціанської комісії [772]. 

Сподіваємося, що український законодавець дослухається до рекомендацій 

Венеціанської комісії та внесе зміни до виборчого законодавства, що регулює 

процедуру проведення місцевих виборів, допустивши до участі в них іноземців. 

Йдеться про значну кількість жителів України, зокрема про громадян інших країн 

колишнього Радянського Союзу (Грузії, Молдови, Азербайджану, Вірменії), які 

мають в Україні сім'ї та джерела утримання, здійснюють підприємницьку 

діяльність, наслідком якої є розвиток інфраструктури адміністративно-

територіальних одиниць, сплачують відповідні податки, але поки що не можуть 

брати участь у прийнятті важливих рішень місцевого значення. 
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Така ситуація безпосередньо впливає і на пасивне виборче право. Перш ніж 

приступити до аналізу інституту пасивного виборчого права, потрібно його 

класифікувати, беручи до уваги той факт, що чинне виборче законодавство 

дозволяє реалізувати пасивне виборче право на загальнодержавному, місцевому 

рівні, а також (у випадку федеральних держав) на регіональному рівні (автономна 

республіка чи край у Росії, штат у США чи земля (ланд) у Німеччині). Пасивне 

виборче право означає право бути обраним до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування [309, с. 162]. Його гарантують чинники правового, 

організаційного та матеріального характеру. З пасивним виборчим правом 

корелюється право реєстрації кандидата, а також можливість брати реальну участь 

у виборчій кампанії. Пасивне виборче право не належить громадянинові з приводу 

його реєстрації як кандидата у виборах, а тільки з приводу того, чи відповідає він 

вимогам Конституції та виборчого законодавства відповідної держави. На відміну 

від активного виборчого права, реалізація пасивного виборчого права не залежить 

тільки від власної волі громадянина. Обрання до органів державної влади чи 

місцевого самоврядування можливе тільки в тому випадку, коли за його 

кандидатуру проголосує відповідна кількість виборців. Держава гарантує особі 

лише можливість участі у виборах до органів влади чи місцевого самоврядування 

на рівних правах. У процесі виборів відбувається боротьба між кандидатами за 

отримання представницького мандата. Загальноприйнятим є означення, за яким 

представницький мандат надає на визначений час, переважно за допомогою 

виборів, повноваження виконувати представницькі функції, що полягають в 

обов'язку брати участь у формуванні та вираженні парламентом державної волі 

народу [747, s. 24]. Зміст пасивного виборчого права було визначено у ст. 76 

Конституції України [225] та в подальшому розвинуто у всіх парламентських 

виборчих законах: ст. 8 Закону України «Про вибори народних депутатів», на 

основі якого проведено парламентські вибори в Україні 2002 р. [400], ст. 9 Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» від 7 липня 2005 р. [416], на основі якого відбувалися парламентські 

вибори в Україні у березні 2006 р. та дострокові парламентські вибори у вересні 
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2007 р., а також ст. 9 Закону України «Про вибори народних депутатів України» 

від 17 листопада 2011 р. [402], на основі якого відбувалися парламентські вибори в 

Україні 2012 р. та позачергові парламентські вибори 2014 р. 

Сьогодні народним депутатом України може бути обраний громадянин 

України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і 

проживає в Україні протягом останніх п'яти років. Проживання в Україні означає: 

1) проживання на території в межах державного кордону України; 2) перебування 

на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України; 3) 

перебування громадян України у встановленому законодавством порядку у 

відрядженні за межами України в закордонних дипломатичних установах України, 

міжнародних організаціях та їх органах, а також осіб, які проживають разом з ними 

як члени їх сімей; 4) перебування на полярній станції України; 5) перебування у 

складі формування Збройних Сил України, дислокованого за межами України 

[402]. Водночас не може бути висунутий кандидатом й обраний депутатом 

громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість 

не погашена і не знята у встановленому законом порядку [402]. Із зазначеного 

випливає, що кандидат у народні депутати, який перебував у слідчому ізоляторі та 

по відношенню до якого розпочато судове слідство, але суд ще не виніс вироку, що 

набув законної сили, може бути обраним народним депутатом України і після 

оголошення результатів парламентських виборів (у разі його обрання) повинен 

бути звільненим з слідчого ізолятора як особа, котра володіє депутатською 

недоторканністю. Зазначимо, що в новітній історії України було декілька випадків, 

коли особи, які перебували у слідчому ізоляторі, були обраними народними 

депутатами України і внаслідок цього звільнені зі слідчого ізолятора. Йдеться, 

наприклад, про Андрія Шкіля, який понад рік перебував у Лук'янівському 

слідчому ізоляторі за участь в акціях протесту «Україна без Кучми» 9 березня 2001 

р. в місті Києві та був звільнений у березні 2002 р. унаслідок парламентських 

виборів. Водночас його колеги з партії УНА-УНСО, яких не оберігав депутатський 

мандат, отримали покарання у вигляді позбавлення волі і не були реабілітованими 

навіть після президентських виборів 2004 р. 



211 

 

Коли йдеться про проблему вікового цензу в парламентських виборах в 

Україні, зазначимо, що протягом усього новітнього пострадянського періоду 

існування української державності віковий поріг для реалізації пасивного 

виборчого права суттєво змінювався. Якщо зазначати про Верховну Раду 

Радянської України, то ст. 2 Закону Української РСР «Про вибори народних 

депутатів Української РСР» від 27 жовтня 1989 р. передбачала, що виборчим 

правом володіють громадяни Української РСР, які досягнули 18-річного віку [404]. 

Жодних інших цензів (у тім числі й цензу проживання) для кандидатів до 

Верховної Ради Української РСР не встановлювалося. У парламентських виборах 

1994 р. пасивне виборче право отримали громадяни України, які на день виборів 

досягнули 25-річного віку та безперервно проживали на території України 

протягом останніх двох років перед виборами. Отже, віковий поріг для пасивного 

виборчого права було підвищено аж на сім років та запроваджено ценз 

проживання. Зазначимо, що після розпаду СРСР запровадження цензу проживання 

було абсолютно виправданим, оскільки простежувалася значна міграція населення 

до України з інших держав колишнього Радянського Союзу. Йдеться про жителів 

України, які протягом багатьох років перебували в Сибіру як працівники 

нафтогазового комплексу, про колишніх офіцерів Радянської Армії українського 

походження, представників депортованих у сталінські часи народів (кримських 

татарів, німців, греків). Зазначені категорії осіб отримували українське 

громадянство за спрощеною процедурою, а тому не мали сталих зв'язків зі своєю 

новою державою проживання. Отже, запровадження дворічного цензу проживання 

дозволяло усунути з числа кандидатів у народні депутати тих осіб, які були 

недостатньо пов'язаними зі своєю новою батьківщиною. 

У наступних парламентських виборчих законах, про які було зазначено, 

законодавець повернувся до 21-річного віку як мінімального порогу пасивного 

виборчого права для участі у парламентських виборах. Проте було підвищено ценз 

проживання, а саме - кандидат у народні депутати України повинен проживати в 

Україні протягом останніх п'яти років, а не двох років, як у 1994 р. Зазначимо, що 

у випадку набуття громадянства держави за звичайною процедурою, п'ятирічний 
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термін проживання не є надмірно великим. Законодавство багатьох європейських 

держав, у тім числі й України, встановлює можливість отримання громадянства 

після щонайменше п'яти років проживання на території держави. З цього можна 

дійти висновку, що особа, яка дотрималася умов щодо отримання громадянства, 

може відразу після його отримання кандидувати на посаду народного депутата 

України. Щоправда такі випадки простежуються нечасто. Прикладом в Україні є 

колишній міністр юстиції та народний депутат декількох скликань Роман Зварич. 

Зокрема, 3 жовтня 1993 р. він відмовився від громадянства Сполучених Штатів 

Америки, а 16 січня 1994 р. отримав громадянство України. Вже у грудні 1995 р. Р. 

Зварич був обраним народним депутатом України в Індустріальному 

одномандатному виборчому окрузі № 7 міста Києва, де проводилися додаткові 

вибори до Верховної Ради України замість народного депутата, який відмовився 

від свого мандата. 

На підставі аналізу проблеми «оптимізації» мінімального вікового порогу для 

пасивного виборчого права в парламентських виборах зауважимо, що 

обґрунтованішим як такий поріг був би двадцятип'ятирічний вік, оскільки його 

досягнення дає змогу кандидатові на парламентський мандат мати певний рівень 

знань та орієнтації у суспільному житті, сформувати свої політичні погляди. 

Зокрема, членом політичної партії в Україні, відповідно до ст. 6 Закону України 

«Про політичні партії в Україні», може бути лише громадянин України, який 

відповідно до Конституції України має право голосу на виборах [456], тобто 

досягнув 18-річного віку. В умовах пропорційної чи змішаної виборчої системи 

громадянин має змогу протягом декількох років показати свої політичні здібності. 

Такі тенденції мають і статистичне підґрунтя. Зокрема, наймолодшими народними 

депутатами України Верховної Ради України V скликання були члени Партії 

регіонів Віктор Янукович та Валерія Матюха, а також член виборчого блоку Юлії 

Тимошенко Євген Суслов, котрі на день виборів досягнули 25-річного віку [323]. 

Наймолодшими народними депутатами Верховної Ради України VІ скликання 

були член Блоку Юлії Тимошенко Еліна Шишкіна та член Блоку «Наша Україна - 

Народна Самооборона» Леся Оробець, які на день виборів досягнули 25-річного 
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віку [324]. Наймолодшим народним депутатом українського парламенту VІІ 

скликання був член політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Андрій 

Іллєнко, який на день виборів також досягнув 25-річного віку [325], а 

наймолодшим народним депутатом України останнього - VІІІ скликання, є 25-

річний член депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка Альона 

Кошелєва [326]. Слушною є думка багатьох вітчизняних науковців, які вважають, 

що потрібно підвищити віковий ценз для реалізації виборцями пасивного 

виборчого права у місцевих виборах. Зокрема, Л. Гудзь стверджує, що «для 

удосконалення принципу загальності виборчого права віковий ценз для депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних і міських голів треба збільшити до 21 року, 

оскільки громадяни, які досягли 18-річного віку, ще не мають відповідного 

досвіду, освіти та навичок для вирішення життєвих ситуацій і заняття відповідної 

посади» [112, с. 11], а Я. Журавель зазначає, що «вчасне і правильне прийняття 

організаційно-розпорядчих повноважень потребує не лише освіти, а й достатнього 

життєвого досвіду. Через це видається не зовсім виправданим досить низький 

віковий ценз пасивного права на виборах сільських, селищних, міських голів - 

вісімнадцять років. Ми вважаємо, що такий ценз має становити не менше 21 року» 

[146, с. 78]. 

Зазначаючи про цензи у парламентських та місцевих виборах, розглянемо 

проблему освітнього цензу. Адже відсутність у вітчизняному законодавстві вимог 

щодо мінімального рівня освіти для кандидатів на пост Президента України, 

кандидатів у народні депутати України, у депутати відповідних місцевих рад, а 

також на посади сільських, селищних, міських голів аж ніяк не сприяє підвищенню 

якості кадрового забезпечення відповідних органів державної влади та місцевого 

самоврядування. Наслідком відсутності таких вимог є те, що під сумнів можна 

поставити професійну компетентність значної частини народних обранців, бо 

питання «чи можуть особи без належного рівня освіти приймати доленосні для 

держави або ж місцевої громади рішення?» є риторичним. 

У контексті встановлення обмежень пасивного виборчого права найбільшим 

європейським «рекордсменом» є Латвія, де ст. 4 Закону «Про вибори до Сейму» 
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передбачено, що обраним до Сейму Латвійської Республіки може бути 

громадянин, який досягнув віку 21 року на день виборів, а в ст. 5 закріплено цілий 

каталог обмежень пасивного виборчого права. Зокрема, не можуть бути обраними 

до Сейму Латвії особи: 

1) визнані за рішенням суду обмежено дієздатними; 

2) які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не 

погашена і не знята у встановленому законом порядку, за винятком реабілітованих 

осіб; 

3) вчинили злочин у стані неосудності або захворіли після вчинення злочину 

на психічну хворобу, не можуть самостійно приймати рішення та контролювати 

свою поведінку, внаслідок чого щодо них застосовано примусове лікування, або 

якщо справа була закритою без застосування цих примусових заходів; 

4) є чи були працівниками служб безпеки, розвідки або контррозвідки СРСР, 

Латвійської Радянської Соціалістичної Республіки або іноземної держави; 

5) після 13 січня 1991 р. були активними членами Комуністичної партії 

Радянського Союзу (Комуністичної партії Латвії), Міжнародного фронту 

робітників Латвійської Радянської Соціалістичної Республіки, ради робітничих 

організацій, організації ветеранів війни та праці, загальнолатвійського комітету 

допомоги або його регіональних організацій; 

6) не володіють латвійською мовою на найвищому (третьому) рівні [398]. 

Зазначимо, що подібного переліку обмежень пасивного виборчого права, який 

встановлено у латвійському виборчому законодавстві, не передбачає 

законодавство жодної іншої колишньої республіки Радянського Союзу, у тім числі 

й Естонії чи Литви, законодавство яких ніколи подібних обмежень не передбачало, 

хоча ці країни також були примусово поглинуті Радянською імперією, а їхні 

громадяни пережили репресії, русифікацію та вивезення до Сибіру. Виборче 

законодавство Естонії встановлює дещо вищий вік для реалізації активного 

виборчого права (21 р.), а у Литві правом кандидувати до Сейму володіють 

громадяни, які досягли 25-річного віку. Якщо йдеться про вимогу послуговуватися 

на найвищому рівні латвійською мовою, то вона була зміненою під тиском Ради 
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Європи та внаслідок проведення переговорів щодо членства цієї країни у 

Європейському Союзі. Сьогодні право кандидувати до латвійського парламенту 

мають також ті громадяни Латвійської Республіки, які не володіють державною 

мовою. Проте закон встановлює, що дебати у Сеймі Латвійської Республіки мають 

відбуватися державною мовою. Особа, предки чи один з предків якої були 

громадянами Латвійської Республіки до її анексії Радянським Союзом, не підлягає 

процедурі натуралізації. Це означає, що вона може отримати громадянство не 

володіючи державною мовою. Отже, особа, яка не володіє державною мовою, 

може бути обраною до парламенту, хоча користь від її діяльності, якщо вона не 

розуміє мови парламентських дискусій, буде мінімальною. Якщо таких 

парламентарів буде небагато, то це не повинно якось чином вплинути на роботу 

парламенту. Якщо ж їх буде значно більше, то парламент може не виконувати 

покладених на нього завдань. У випадку ліквідації вимоги складення мовного 

іспиту, з огляду на кількість представників російської меншини разом з так 

званими російськомовними жителями Латвії, кількість парламентарів, які не 

володіють державною мовою, може сягнути 40% від усього складу латвійського 

парламенту. Як слушно стверджує А. Барнашов, основою для парламентаризму є 

активна діяльність у державі обраного шляхом загального голосування сильного та 

впливового парламенту, який володіє реальною можливістю дієвої участі у 

реалізації державної влади [18, с. 69]. 

Однією з особливостей реалізації принципу загальності виборів в Україні є 

статус кандидатів у народні депутати. Українське законодавство, на відміну від 

законодавства деяких інших країн, надає особливого статусу особі, яка є 

зареєстрованою як кандидат у народні депутати України. Загальноприйнятою є 

практика визначення правового статусу як нормативно сформованої за допомогою 

визначених прав та обов'язків позиції члена парламенту як суб'єкта права [649, 

р. 507]. Зазначимо, що українське законодавство поширює спеціальний правовий 

статус не тільки на обраних народними депутатами осіб, але також і на кандидатів 

у депутати. Зокрема, ст. 76 чинного парламентського виборчого закону, яка 

встановлює гарантії діяльності у виборчому процесі кандидатів в депутати, 
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передбачає, що кандидату в депутати, крім кандидата у депутати, який є 

Президентом України або народним депутатом України, не може бути відмовлено 

у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробничих або 

службових обов'язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки. 

Кандидат у депутати під час виборчого процесу не може бути звільнений з роботи 

з ініціативи власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним 

органу, командира військової частини (формування). Кандидат у депутати без його 

згоди не може бути переведений на іншу роботу, направлений у відрядження, а 

також призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, навчальні 

(перевірні) та спеціальні збори військовозобов'язаних [402]. Зазначимо, що в нині 

чинному парламентському виборчому законі встановлено менший перелік гарантій 

діяльності кандидатів у депутати, порівняно з тим, який був під час 

парламентських виборів 1994 р. Адже ст. 29 Закону України «Про вибори 

народних депутатів України» від 18 листопада 1993 р., що врегульовувала питання 

звільнення кандидата в депутати від виробничих або службових обов'язків на час 

виборчої кампанії, встановлювала, що кандидат у депутати після реєстрації в 

окружній виборчій комісії на його прохання звільняється від виробничих або 

службових обов'язків із збереженням середньої заробітної плати за останні три 

місяці з урахуванням індексації або окладу за основним місцем роботи на строк 

виборчої кампанії або на час проведення зустрічей з виборцями, виступів на 

передвиборних зборах, на радіо і телебаченні. Заробітна плата виплачується за 

основним місцем роботи з наступною компенсацією підприємству, установі, 

організації з державного бюджету [401]. Крім того, ст. 30 цього ж закону 

встановлювала гарантії недоторканності кандидата у депутати, а саме, що кандидат 

у депутати під час проведення передвиборної кампанії не може бути притягнутий 

до кримінальної відповідальності, заарештований або підданий заходам 

адміністративного стягнення, які накладаються в судовому порядку, без згоди 

Центральної виборчої комісії [401]. Абсолютно очевидно, що сьогодні так 

широкого переліку гарантій прав кандидата у народні депутати, зокрема щодо 
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виплати середньої заробітної плати, не витримав би український державний 

бюджет. 

Що стосується гарантій прав кандидата у народні депутати, наданих йому 

нині чинним українським парламентським виборчим законом, зазначимо, що 

подібним спектром прав володіють кандидати на парламентський мандат у 

більшості пострадянських країн. Наприклад, ст. 47 Федерального закону РФ «Про 

вибори депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації» від 

22 квітня 2005 р. запроваджує низку подібних гарантій прав кандидата у депутати. 

Крім того, за російським законодавством зареєстрований кандидат не може бути 

без згоди Генерального прокурора Російської Федерації притягнутим до 

кримінальної відповідальності, арештованим або притягнутим до адміністративної 

відповідальності у судовому порядку. Про надання такої згоди Генеральний 

прокурор негайно повідомляє Центральну виборчу комісію Російської Федерації 

[337]. Така пострадянська практика суперечить практиці країн-членів 

Європейського Союзу. Наприклад, у законодавстві іншого близького сусіда 

України і колишнього члена соціалістичного табору, а нині члена ЄС – Республіки 

Польща, не встановлено жодних обмежень щодо притягнення до адміністративної 

чи кримінальної відповідальності осіб, які кандидують на посади посла чи 

сенатора. 

У науковій юридичній літературі імунітет визначають як право, яке полягає у 

звільненні від певних загальнообов'язкових юридичних обов'язків, як належний 

парламентареві привілей, що полягає на обмеженні чи неможливості його від-

повідальності [650]. Крім України та інших держав колишнього Радянського 

Союзу, додаткові, особливі гарантії правового статусу кандидата в парламентських 

виборах містить також законодавство деяких держав Західної Європи. Проте в 

цьому випадку йдеться не про імунітет, а тільки про певний вид соціальних 

привілеїв, до яких належить додаткова відпустка без збереження заробітної плати. 

Наприклад, ст. 48 Основного Закону Федеративної Республіки Німеччини 

встановлює, що особа, яка кандидує до Бундестагу, користується правом на 

відпустку, необхідну для підготовки до виборів [725]. 
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Українське законодавство передбачає також обов'язок складання кандидатами 

у народні депутати майнових декларацій. Зокрема, у ст. 57 нині чинного 

парламентського виборчого закону зазначено, що декларацію про майно, доходи, 

витрати і зобов'язання фінансового характеру за рік, що передує року початку 

виборчого процесу, кандидат у депутати подає за формою, що визначена Законом 

України «Про засади запобігання і протидії корупції» [440]. Після реєстрації 

кандидата в депутати інформацію з поданої ним декларації оприлюднюють на 

офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії за винятком інформації, що є 

конфіденційною. Помилки і неточності, виявлені в поданій декларації, підлягають 

виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата в депутати [402]. 

Хоча, як показала правозастосувальна практика, у разі імовірної заангажованості 

ЦВК у різного роду політичні ігри, декларація про майно, доходи, витрати і 

зобов'язання фінансового характеру кандидата в депутати може слугувати 

своєрідним «гачком», підставою для відмови Центральною виборчою комісією у 

реєстрації кандидата у депутати. Тому знову ж таки корисним був би польський 

досвід вирішення цієї проблеми: ст. 35 Закону «Про здійснення повноважень посла 

і сенатора» від 9 травня 1996 р. передбачає, що обов'язком послів та сенаторів є 

складання майнової декларації вперше перед днем складання ними присяги посла 

(сенатора), а у наступному - щороку до 30 квітня за попередній рік [774]. Така 

правова норма польського виборчого законодавства дає змогу уникнути імовірної 

можливості зловживання правом у процесі реєстрації кандидата на парламентське 

крісло під приводом подання останнім неправдивої інформації. 

Незважаючи на наявну нині велику кількість цензів та обмежень виборчого 

права, варто констатувати, що простежується запровадження чергових. Як слушно 

стверджує В. Лончковський, кримінальне минуле, крайня некомпетентність, 

лицемірство, примітивний популізм, який використовують для досягнення 

приватних цілей, обґрунтована підозра щодо психічної неврівноваженості, 

нез'ясовані агентурні зв'язки чи інша поведінка, що викликає занепокоєння, які є 

видимими навіть для сторонніх спостерігачів, не повинні характеризувати осіб, що 

мають виконувати важливі публічні завдання, до яких належить, наприклад, 
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створення справедливого права чи ухвалення рішень щодо інших найважливіших 

справ, які стосуються усіх громадян [750, s. 199]. На підтримку цього погляду 

зацитуємо вислів Леоніда Кравчука, який ще на зорі становлення української 

новітньої держави констатував, що ми маємо те, що маємо [234]. Вважаємо, що в 

цьому випадку йшлося про те, що парламент є своєрідним відображенням 

загальної суспільно-політичної ситуації в державі. На жаль, постсоціалістичні 

держави, серед них й Україна, є певною мірою приречені на доволі своєрідний 

політичний плюралізм. Адже, по суті, кожні чергові чи дострокові вибори в 

Україні замість стабілізації приносять політичні чвари загальнодержавного рівня. 

Окремого обговорення потребує проблема існування (чи відсутності) мовного 

цензу в різних видах виборів в Україні. Хоча українське законодавство не 

встановлює жодних обмежень щодо володіння державною мовою кандидатом у 

народні депутати України, у ст. 9 Закону України «Про вибори Президента 

України» зазначено, що Президентом України може бути обраний громадянин 

України, який на день виборів досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, 

володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед 

днем виборів років [406]. Проте жоден український закон не встановлює ступеня 

володіння державною мовою, який дав би змогу визначити чи достатнім є рівень 

володіння нею кандидатів на таку високу державну посаду. Зрештою, немає не 

тільки законодавчо встановлених критеріїв володіння мовою, а й не передбачено 

складання мовних іспитів для кандидатів на посаду Президента України. 

Двозначною також є ситуація, за якої, з одного боку, українське законодавство 

передбачає необхідність володіння державною мовою на достатньому для 

комунікації рівні для особи, яка хоче отримати українське громадянство, а, з 

іншого, такої вимоги немає по відношенню до українського громадянина, який 

кандидує навіть на найвищу державну посаду. Що стосується, наприклад, посади 

глави уряду, то ст. 7 нині нечинного Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України» від 7 жовтня 2010 р. встановлювала, що членами Кабінету Міністрів 

України можуть бути громадяни України, які мають право голосу, вищу освіту та 

володіють державною мовою [446]. На практиці, однак, була ситуація, коли 
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прем'єр-міністр України, який протягом багатьох років працював у структурах 

законодавчої та виконавчої влади української держави, Микола Азаров, так і не 

зміг опанувати державної мови. Вимогу щодо обов'язкового володіння державною 

мовою членами Кабінету Міністрів України встановлює й діючий Закон України 

«Про Кабінет Міністрів України» від 27 лютого 2014 р. [447]. 

Нині чинна редакція Закону України «Про вибори Президента України» 

встановлює у розділі VII порядок висування і реєстрації кандидатів на пост 

Президента України. Зокрема, ст. 47 врегульовує порядок висування кандидатів 

партіями. Партія може висунути кандидатом на пост Президента України особу, 

яка є членом цієї партії, або позапартійного громадянина, який має право бути 

обраним Президентом України. Висунення кандидата на пост Президента України 

партією відбувається на з'їзді (зборах, конференції) відповідно до статуту цієї 

партії. При цьому особа може бути висунута кандидатом на пост Президента 

України лише однією партією за згодою кандидата [406]. Що стосується 

самовисування то, відповідно до ст. 48 цього ж закону, громадянин України, який 

може бути обраним Президентом України, особисто подає до Центральної 

виборчої комісії засвідчену в установленому законом порядку заяву про 

самовисування кандидатом на пост Президента України. У заяві про 

самовисування на пост Президента України мають міститися згода на 

оприлюднення біографічних відомостей і декларації про майно, доходи, витрати і 

зобов'язання фінансового характеру відповідно до ст. 50 цього Закону, 

зобов'язання в разі обрання передати в порядку, встановленому законом, протягом 

місяця після офіційного оголошення результатів виборів в управління іншій особі 

належні йому підприємства та корпоративні права і припинити діяльність чи 

скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів 

України несумісні з зайняттям посту Президента України [406]. Своєрідним 

бар'єром на шляху обмеження кількості кандидатів на пост Президента України є 

передбачена ст. 49 Закону України «Про вибори Президента України» грошова 

застава в розмірі два мільйони п'ятсот тисяч гривень, що вноситься партією, яка 

висунула кандидата на пост Президента України, або кандидатом на пост 
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Президента України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок 

Центральної виборчої комісії (після початку виборчого процесу та до подання 

документів Центральній виборчій комісії для реєстрації) [406]. Зазначена грошова 

застава повертається суб'єкту її внесення (партії чи кандидату на пост Президента 

України) у разі, якщо відповідного кандидата визнано обраним Президентом 

України або включено до виборчого бюлетеня для повторного голосування. В 

інших випадках грошова застава не повертається і перераховується до Державного 

бюджету України [406]. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо виборів Президента України» від 21 серпня 2009 р. із Закону України «Про 

вибори Президента України» було виключено ст. 53, яка зобов'язувала кожного з 

кандидатів зібрати не менше 500 000 підписів на свою підтримку, причому у не 

менш як 18 областях кандидат мав отримати по 20 000 підписів у кожній [412]. 

Така норма виборчого закону дозволяла, з одного боку, розширити можливості 

реалізації пасивного виборчого права та спробувати своє «виборче везіння» 

кандидатам на пост глави держави, які не мають достатніх можливостей 

організувати збір підписів за власну кандидатуру. З іншого боку, така 

обмежувальна норма закону дозволяла встановити додатковий бар'єр для осіб, які 

не є знаними широкому загалу виборців, та прагнули використати президентську 

кампанію для власної політичної «розкрутки». Тому нині, по суті, тільки грошова 

застава стримує «надмірну» активність суб'єктів виборчого процесу під час 

висунення кандидатів на цю виборну посаду, хоча й вона не є вирішальним 

чинником. Пригадаймо хоча б останні позачергові вибори Президента України, що 

відбулися 25 травня 2014 р. У цих виборах взяв участь 21 кандидат на пост 

Президента України. Знаними широкому загалу виборців були лише декілька із 

зазначених у виборчому бюлетені осіб, що зрештою підтвердили результати 

виборів. Зокрема, за кандидатуру Зоряна Шкіряка проголосувало 0,02% виборців, 

Володимира Саранова - 0,03%. Водночас за Петра Порошенка проголосувало 

54,7% виборців, Юлії Тимошенко - 12,81%, а Олега Ляшка - 8,32% виборців [505]. 

Тому, на нашу думку, доцільним було б повернутися до ідеї збору підписів на 
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підтримку кандидатів на пост Президента України. Зокрема, варто було б 

зменшити кількість таких необхідних підписів у декілька разів, наприклад, до ста 

чи двохсот тисяч виборців. Це дало б змогу додатково легітимізувати статус 

кандидата на посаду глави держави та не допустити до участі в передвиборній 

боротьбі завідомо прогнозованих аутсайдерів й так званих технічних кандидатів. 

Наступною, не менш суттєвою для України, проблемою є проблема люстрації 

державних службовців загалом. Після революційних подій 2014 р. в Україні був 

створений громадський люстраційний комітет, який зіграв свою роль у 

недопущенні повернення до влади певних найбільш одіозних осіб. Проте від 

моменту проголошення ідеї його створення 26 лютого 2014 р. й донині немає 

жодного рішення офіційної влади щодо правового статусу та повноважень цього 

комітету [549, с. 14-16]. Не можна також сьогодні стверджувати й про повне 

«перезавантаження» влади в Україні, про яке йшлося раніше. У команді нового 

Президента України Петра Порошенка й надалі трапляються прізвища тих осіб, які 

працювали в попередній владі за часів Віктора Януковича, Віктора Ющенка та 

Леоніда Кучми. Якщо б йшлося про так званих технічних працівників, тут не було 

б жодних застережень. Однак йдеться про осіб, які посідали ключові посади за 

часів майже усіх президентів новітньої української держави. Крім того, нині 

чинний Закон України «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 р. встановлює, 

що заходи з очищення влади (люстрації) не стосуються виборних посад [455]. 

Таким чином, незважаючи на те, що згаданий закон є дуже запізнілим, він й надалі 

залишає можливість перебувати при владі колишнім партфункціонерам та агентам 

спеціальних служб часів Радянського Союзу. 

Зазначимо, що нині також простежується й позитивне використання досвіду 

«старих» радянських кадрів. Зокрема, у президентських виборах 1999 р. на пост 

Президента України кандидував колишній прем'єр-міністр України Євген Марчук, 

який свого часу був головою Служби безпеки України, а в радянські часи займав 

високі посади у Комітеті державної безпеки СРСР. Він не був обраним на пост 

глави держави, проте досвід його багаторічної роботи в радянських та українських 

спеціальних службах став у нагоді у 2014 р., коли Євген Марчук консультував 
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українську владу щодо проведення антитерористичної операції в Донецькій та 

Луганській областях. Саме Є. Марчуку належить думка про те, що «Україні треба 

перестати смішити світ ядерними розмовами і почати створювати свою надійну 

систему національної безпеки, відповідно до можливостей своєї економіки, а 

найкраще поступово, але вперто, рухатися, якщо потрібно, то й повзти до системи 

колективної безпеки, тобто до НАТО» [295]. 

Щодо можливості проведення люстрації осіб, які кандидують на пост 

Президента України, зазначимо, що її українське законодавство не передбачає. 

Водночас такий досвід мають наші найближчі сусіди. Зокрема, в Польщі 

кандидати на посаду президента цієї держави добровільно проходять процедуру 

люстрації для того, щоб електорат не мав жодних сумнівів щодо їхнього минулого 

та можливого співробітництва з органами безпеки у часи Польської Народної 

Республіки. Зрештою, польським законом «Про розкриття інформації щодо роботи 

чи служби у органах безпеки держави або співробітництва з ними у 1944-1990 рр. 

осіб, які виконували публічні функції» від 11 квітня 1997 р. було встановлено 

додаткову, не передбачену Конституцією Республіки Польща, підставу для 

обмеження пасивного виборчого права у виборах президента держави [778]. З 

цього приводу Конституційний Трибунал Республіки Польща, розглядаючи 

відповідність ст. 36 зазначеного закону Конституції держави, своїм рішенням від 

10 листопада 1998 р. у справі К39/97 встановив, що в демократичній правовій 

державі виборчі права належать до фундаментальних політичних прав, і тому 

кожне їхнє обмеження зумовлює встановлення особливо чіткого правового 

режиму. Виборчі права належать усім дорослим громадянам, які є дієздатними, 

проте обмеження цих прав допустиме лише в тому випадку, коли Основний закон 

чітко це встановлює. Зокрема, конституційні норми, будучи нормами, що 

встановлюють обмеження та запроваджують винятки із загального правила, 

завжди підлягають чіткому тлумаченню. Чинна Конституція Польщі перераховує 

вичерпний перелік осіб, які не володіють правом участі в референдумах та 

виборчими правами. Тому неможливе запровадження інших обмежень виборчих 
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прав, зокрема, заборона користування цими правами особам, які не були 

позбавленими їх відповідно до абзацу 2 ст. 62 Конституції [832]. 

Чинний Президент України Петро Порошенко є другим українським 

президентом, який був зареєстрований Центральною виборчою комісією як 

самовисуванець. Президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор 

Янукович реєструвалися як висуванці політичних партій чи трудових колективів. 

Знову ж таки, якщо порівнювати українське виборче законодавство з відповідним 

польським, то польське законодавство не передбачає інститут незалежного 

кандидата на посаду глави держави. Отже, можна констатувати, що українське 

законодавство встановлює дещо ширші, порівняно з польським законодавством, 

межі реалізації пасивного виборчого права у президентських виборах. 

Аналізуючи питання низького вікового цензу пасивного виборчого права у 

президентських виборах в Україні, зазначимо, що така практика є досить широко 

застосовуваною у світі. Зокрема , наймолодшим президентом держави - члена Ради 

Європи, який був обраним на цю посаду 4 січня 2004 р., тобто через місяць після 

досягнення 35-річного віку, був Президент Грузії Міхаел Саакашвілі. Проте у 

Європі є значно вищі цензи пасивного виборчого права. Наприклад, у Німеччині, 

відповідно до ст. 54 Основного закону Федеративної Республіки Німеччина, 

обраним може бути кожен німець, який володіє правом вибору до Федерального 

Парламенту та досяг віку сорока років [725]. У ст. 79 Конституції Китайської 

Народної Республіки зазначено, що президентом та віце-президентом Китайської 

Народної Республіки може бути обраним кожен громадянин КНР, який має право 

голосу та досягнув 45-річного віку [209]. В Італії ст. 84 Конституції встановлює, 

що президентом республіки може бути обраним кожен громадянин, який досягнув 

50-річного віку та володіє громадянськими і політичними правами [676]. У деяких 

країнах законодавство запроваджує й інші обмеження пасивного виборчого права. 

Наприклад, ст. 105 Конституції Республіки Ємен визначено, що для володіння 

пасивним виборчим правом у президентських виборах кандидат повинен 

досягнути 40-річного віку, його батьки мають бути громадянами Ємену, володіти 

політичними та громадянськими правами, мати добрий характер, здійснювати свої 
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мусульманські обов'язки, не бути притягнутим до кримінальної відповідальності, а 

у випадку притягнення до такої відповідальності - реабілітованим. Крім того, він 

не може бути у шлюбі з іноземкою та вступити до такого шлюбу у процесі 

виконання обов'язків президента [816]. 

Порівняно з виборами народних депутатів та Президента України певні 

особливості характерні для підстав виборності у виборах до органів місцевого 

самоврядування. Розвиток інституту місцевого самоврядування та місцевої 

демократії у багатьох державах розпочався після Другої світової війни [726]. 

Україна долучилася до грона цих держав значно пізніше. Можна цілком 

обґрунтовано стверджувати, що розвиток демократії в місцевому самоврядуванні в 

Україні розпочався, зокрема, завдяки «зовнішньому» впливові Ради Європи та 

Європейського Союзу. Центральна влада в Україні досі побоюється надмірної 

децентралізації, яка могла б негативно вплинути на збереження територіальної 

цілісності української держави. Зазначимо, що лишень у 2014 р. після анексії 

Російською Федерацією Криму та виникнення загрози подальшою дезінтеграції 

держави у зв'язку з терористичними діями у деяких східних областях України 

(Донецькій, Луганській), в Україні зазначають про делегування значної частини 

повноважень регіонам. Проте децентралізація не є поняттям тотожним поняттю 

дезінтеграції. Дослідник Т. Біго зазначав, що досконала демократія означає 

поєднання особистих та колективних інтересів, з'єднувальним елементом між 

якими є самоврядування. Тільки тоді, коли самоврядування стає знаряддям бо-

ротьби з центральною владою, можна дійти висновку про те, що воно означатиме 

знищення демократичної держави. Якщо воно є формою децентралізації, то в 

цьому випадку йдеться про підтримку поєднання інтересів особи та держави [659]. 

Вище ми уже розглядали проблему застосування цензів у контексті реалізації 

пасивного виборчого права в місцевих виборах. Зазначимо, що ст. 70 Конституції 

України встановлює, що право голосу на виборах і референдумах мають громадя-

ни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років [225]. Водночас 

ст. 9 Закону України «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 р. встановлює, що 

депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою може бути обраний 
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громадянин України, який має право голосу відповідно до вищезгаданої ст. 70 

Конституції України [450]. Зокрема, зазначена стаття закону передбачає, що 

депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою не може бути 

обраний громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або 

особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи 

корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в 

установленому законом порядку [450]. Таким чином, можна вести мову про деяке 

розширення законодавцем обсягу здійснення пасивного виборчого права громадян. 

Адже попередній закон, який врегульовував порядок проведення місцевих виборів 

в Україні, а саме Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» 

від 10 липня 2010 р., передбачав, що депутатом, сільським, селищним, міським 

головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за 

вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в 

установленому законом порядку [388]. Тобто особа, яка вчинила злочини 

невеликої чи середньої тяжкості, судимість за які є непогашеною або не знятою в 

установленому законом порядку, може кандидувати у місцевих виборах. 

Зазначимо, що ст. 3 нині нечинного Закону України «Про вибори депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим» від 12 лютого 1998 р. 

встановлювала, що депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим може 

бути обраний громадянин України, який постійно проживає в Україні протягом 

останніх п'яти років, який має право голосу, на день виборів досяг вісімнадцяти 

років [389]. Нині чинний український закон, що регулює вибори до органів 

місцевого самоврядування, не встановлює цензу проживання для осіб, які 

кандидують на посади депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

зрівнявши їхній правовий статус із правовим статусом депутатів інших 

представницьких органів місцевого самоврядування. 

Дещо іншою, порівняно з Україною, є ситуація з пасивним виборчим правом у 

наших найближчих західних сусідів - Польщі. Зокрема, ст. 3 Закону «Про прямі 

вибори війта, бургомістра та президента міста» встановлює, що правом бути 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4394#n4394
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обраним (пасивним виборчим правом) володіє кожний польський громадянин, 

який має право обирати до ради ґміни, досягнув до дня голосування 

двадцятип'ятирічного віку, при цьому він не мусить постійно проживати на 

території ґміни, до якої обирається [768]. Натомість, відповідно до ст. 7 Виборчої 

ординації до рад ґмін, повітів та воєводських сеймиків від 16 липня 1998 р., правом 

бути обраним (пасивним виборчим правом) володіють особи, які мають право 

обирати до даної ради [773]. 

Отже, сьогодні українське законодавство зрівняло віковий ценз для активного 

та пасивного виборчого права у виборах до органів місцевого самоврядування, 

встановивши його на рівні 18 років, що, як уже було зазначено, є недоцільним. 

Такий висновок підтверджується й на підставі аналізу польського досвіду 

реформування місцевого самоврядування, адже особа, яка досягнула на день 

виборів віку 25 років, має більший досвід для виконання покладених на неї 

завдань, а також мала час здобути до того часу відповідний рівень освіти. 

Попереднє українське виборче законодавство дозволяло одночасно 

поєднувати парламентський та місцевий мандати, або ж бути, наприклад, 

одночасно депутатом обласної та міської рад. Нині законодавство дозволяє 

одночасно кандидувати до кількох колегіальних органів. Проте, якщо кандидат 

буде обраним одночасно до кількох рад, він повинен вирішити від якого мандату 

відмовляється, а саме: особа, обрана депутатом, сільським, селищним, міським 

головою, старостою для її реєстрації, у разі наявності іншого представницького 

мандата, зобов'язана подати до територіальної виборчої комісії протягом 20 днів з 

дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів копію зареєстрованої 

заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої відповідно до 

Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої 

ради. Особа, обрана сільським, селищним, міським головою, старостою одночасно 

з копією заяви про припинення дії іншого представницького мандата подає 

документ про звільнення з роботи (посади), несумісної з посадою сільського, 

селищного, міського голови, старости [450]. Зазначимо, що в деяких європейських 

державах дозволяють одночасно мати парламентський мандат та мандат 
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представницького органу влади комунального рівня [717, s. 62]. Зокрема, 

незважаючи на критику багатьох німецьких науковців, така практика донині існує 

у цій країні [729, s. 148 ]. 

Належність до територіальної громади та місце проживання відповідно до 

українського законодавства не має вирішального значення для користування 

пасивним виборчим правом у місцевих виборах. Такого висновку можна дійти у 

результаті аналізу ст. 46 та 47 Закону України «Про місцеві вибори» від 14 липня 

2015 р. [450]. Норми цього закону не встановлюють можливості відмови у 

реєстрації та скасування реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду 

сільського, селищного, міського голови, старости з того приводу, що кандидат не 

належить до відповідної місцевої громади [450]. Отже, українські громадяни 

мають право кандидувати до місцевих рад усіх рівнів, навіть не проживаючи на 

території відповідної громади і тому будучи такими, що не володіють активним 

виборчим правом у відповідних місцевих виборах. Наприклад, у березні 2006 р., 

коли одночасно відбувалися парламентські та місцеві вибори, депутат Верховної 

Ради України IV скликання Нестор Шуфрич, який проживав у м. Києві та якого не 

було обрано до парламенту V скликання з виборчого списку Соціал-демократичної 

партії України (об'єднаної), оскільки вона не подолала необхідного тоді 4% 

виборчого бар'єру, одночасно був обраним депутатом Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим та Одеської міської ради за виборчими списками тієї ж Соціал-

демократичної партії України (об'єднаної), яку на той час підтримувала значна 

кількість виборців Криму та Одеси. Нестор Шуфрич тоді відмовився від 

депутатського мандата в Одеській міській раді на користь Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим [630]. Ситуацію, за якою українське законодавство 

дозволяє особам, які не зареєстровані та не проживають на території відповідної 

місцевої ради, кандидувати до її виборних колегіальних органів, треба, на нашу 

думку, загалом оцінювати позитивно. Проте у випадку суттєвого збільшення 

кількості таких «варягів» деякі місцеві ради можуть складатися з осіб, які 

проживають не тільки в інших місцевостях, а й навіть в іншому регіоні держави, як 

це відбувалося з Нестором Шуфричем. 
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Заради об’єктивності треба зазначити, що подібна практика мала місце й у 

радянський період. Так, 5 лютого 1959 р. загальними зборами робітників, 

службовців та інженерно-технічних працівників Бродівської швейної фабрики 

кандидатом у депутати до Верховної Ради України по Бродівському виборчому 

округу № 202 було висунуто К. З. Литвина, який проживав у м. Києві та був 

тогочасним головою правління Українського товариства культурних зв’язків за 

кордоном [485]. Щоправда у цей же період в Західній Україні мала місце й інша 

ситуація, яку можна кваліфікувати як цілеспрямовану політику вкорінення у 

представницькі органи радянської влади на місцевому рівні місцевих жителів. 

Зокрема у інформаційних довідках відповідних виборчих комісій, які стосуються 

якісного складу тогочасних кандидатів у депутати, крім рубрик, що стосуються 

року народження, національності, освіти, партійності, місця праці та посади є 

рубрика «Чи місцевий?». Так, у довідках про якісний склад кандидатів у депутати 

Городоцької та Нестеровської районних Рад депутатів трудящих станом на січень 

1957 р. вказується, що серед них є, відповідно, 28 місцевих та 14 не місцевих у 

Городку [533] та 4 росіян, 36 українців, серед них – 18 місцевих у Нестерові [128]. 

Нині депутатами представницьких органів місцевого самоврядування, а також 

сільськими, селищними, міськими головами, старостами можуть бути обраними 

навіть військовослужбовці строкової служби, які не володіють активним виборчим 

правом у місцевих виборах. Зазначимо, що хоч закон передбачає можливість участі 

в місцевих виборах бездомних громадян, реалізація ними виборчого права 

залежить від того, чи перебувають вони в межах адміністративно-територіальної 

одиниці, на яку поширюються повноваження відповідного управління соціального 

захисту населення. Цю категорію громадян включають до списку виборців за 

місцем розміщення відповідного управління соціального захисту населення. Проте 

такі управління є не в усіх населених пунктах (зокрема, в селах), і навіть там, де 

вони є, не всі бездомні особи можуть зареєструватися за їхнім місцем перебування. 

Це означає, що проблема забезпечення здійснення права голосу бездомних 

громадян має бути вирішеною в законодавчому порядку. 
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Отже, демократичний характер правових норм, які нині регулюють виборчий 

процес у місцевих виборах, як зазначено вище, полягає, зокрема, у тому, що 

сьогодні кандидати у місцевих виборах не мусять проживати на території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Свого часу в Україні існувала 

законодавча практика, яка дозволяла «прив'язати» їх до відповідної місцевої 

спільноти. Зокрема, відповідно до частини третьої ст. 30 Закону України «Про 

вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 14 січня 

1998 р., який сьогодні втратив чинність, кандидати в депутати - самовисуванці, 

реєструвалися окружною (територіальною) виборчою комісією у виборчих 

округах, на території яких вони проживають або працюють [392]. Проте 

Конституційний Суд України у справі, що стосувалася виборів депутатів місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів, у якій Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини звернувся до органу конституційної юстиції з поданням 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини 

третьої ст. 30 Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів», визнав це положення неконституційним [513]. 

Підставою для такого рішення стало те, що з погляду Конституційного Суду 

України воно обмежувало пасивне виборче право таких громадян порівняно з 

громадянами, висунутими кандидатами в іншому порядку, для яких цієї умови 

(проживання чи робота в межах території виборчого округу) не передбачено [513]. 

Не ставлячи під сумнів правильність рішення Конституційного Суду України у цій 

справі зазначимо, що воно стало допоміжним чинником для багатьох політиків, які 

трактують таку можливість одночасного кандидування до рад різних рівнів як 

своєрідний запасний аеродром у разі непроходження до «цікавого» для них 

колегіального органу влади. 

Отже, принцип загальності виборів є найяскравішим виявом традиції 

виборності влади в Україні, чинником стабільності в суспільстві, що забезпечує 

зв'язок між минулим, сьогоденням й майбутнім на тільки виборчого права, 

правової культури, а закладає стійкий розвиток усього суспільства. 
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3.2 Новації у виборчому законодавстві України 

 

Якщо традиція виборності влади в Україні найповніше виявляється у 

принципах права, то новації - у виборчій системі. Вибір виборчої системи - 

важливе питання, яке часто спонукає до гострої дискусії. На результат виборів 

впливають, з одного боку, уподобання виборців, а з іншого - правила підрахунку 

голосів. Отже, можна стверджувати, що не існує нейтральної виборчої системи, 

адже наслідком застосування відповідного різновиду підрахунку голосів є 

досягнення результату, який може суттєво відрізнятися від результату, досягнутого 

під час застосування іншого різновиду підрахунку голосів виборців. Тому 

небезпідставно Д. Фаррел та М. Шугарт вважають, що результати виборів залежать 

не тільки від волевиявлення народу, а й також від інших правил. Коли йдеться про 

вибори президента, вибори до загальнодержавних чи місцевих колегіальних 

органів влади, правила поділу місць, що застосовуються у різних державах чи 

навіть у різних частинах однієї держави, є різними. Ключовими є проблеми 

підрахунку голосів та поділу місць [706]. 

Демократичні держави іноді змінюють свої виборчі системи. Стабільними є 

держави «атлантичної» англо-американської традиції. Наприклад, Сполучені 

Штати Америки не змінювали мажоритарної виборчої системи понад двісті років з 

моменту прийняття Конституції США. Змінювалися правила обрання сенаторів, 

проте основні принципи формування Палати Представників з 1788 р. є 

незмінними. Так само незмінною є виборча система у Великобританії [540; 34]. У 

континентально-європейській політичній традиції, до якої належить й Україна, 

регулярна зміна виборчої системи - нормальне явище. Наприклад, у 50-х роках 

XIX ст. у Франції за часів президента Шарля де Голля з метою зміцнення впливу 

владних партій було запроваджено мажоритарну систему голосування [604, с. 87-

92]. Дещо пізніше, у 1981 р., відбувся перехід до пропорційної системи, але в 1988 

р. знову повернулися до мажоритарної виборчої системи, яка, по суті, стала 

перешкодою для приходу до влади комуністів. Нині депутати Національних зборів 

обираються загальним прямим таємним голосуванням на мажоритарній основі [78, 
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с. 257]. Однак зазначимо, що ці реформи у Франції запроваджували у рамках вже 

сформованої партійної системи. 

На підставі виконаного аналізу механізму діяльності різних видів виборчих 

систем можна дійти висновку, що мажоритарна виборча система відносної та 

абсолютної більшості не може повністю забезпечити реалізацію демократичного 

принципу політичного представництва. Позитивною рисою мажоритарних 

виборчих систем є те, що застосування мажоритарної системи відносної та 

абсолютної більшості забезпечує безпосереднє (пряме) представництво жителів 

відповідного виборчого округу [782, s. 121]. 

Пропорційна виборча система є демократичнішою і дає змогу більшою мірою 

ніж мажоритарна система забезпечити реалізацію демократичного принципу 

політичного представництва. Підтверджують такий висновок й статистичні дані, 

отримані у результаті аналізу діяльності урядів тринадцяти європейських країн з 

1945 р. до 1990 р. Зокрема, Швеція, яка застосовує пропорційну виборчу систему, 

посідає серед європейських держав перше місце за показником урядової 

стабільності, а Велика Британія, яка застосовує мажоритарну виборчу систему - 

лишень четверте [627, с. 88]. Позитивний вплив пропорційної виборчої системи 

простежується і на прикладі післявоєнної Західної Німеччини. У 1949 р., 

незважаючи на сильний тиск Сполучених Штатів Америки та Великої Британії, що 

наполягали на запровадженні мажоритарної виборчої системи, у ФРН було 

запроваджено змішану виборчу систему. Однак під час застосування пропорційної 

виборчої системи закладений у ній рівень демократичності може відрізнятися 

залежно від застосовуваного виду пропорційної системи. У цій ситуації треба 

враховувати такі аспекти: 

1) у разі того самого поділу голосів виборців між партійними списками 

результати виборів можуть відрізнятися залежно від застосовуваного способу та 

методу пропорційного поділу мандатів; 

2) пропорційна система «м'яких» списків порівняно із системою «жорстких» 

списків є більш демократичною тому, що дає змогу виборцям повніше виразити 
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свої уподобання не тільки щодо політичних партій, а й стосовно відповідних 

кандидатів із списків цих політичних партій. 

Спробуємо детальніше проаналізувати наслідки запровадження пропорційної, 

а пізніше - повернення до змішаної виборчої системи в Україні. Безсумнівною 

позитивною рисою застосування пропорційної або ж змішаної пропорційно-

мажоритарної виборчої системи у нашій державі є передусім те, що політичні 

партії, професійний рівень яких постійно зростає з часу ліквідації однопартійності, 

тобто протягом останніх понад двадцяти років, отримали можливість реального 

впливу на суспільне життя, оскільки значно зросла їхня політична роль. Уперше в 

українській пострадянській історії партії стали не декораціями, а основними 

«несучими конструкціями» політичної системи держави. Завдяки запровадженню 

пропорційної системи відбулася монополізація партіями права формування 

парламенту. Проте виникає питання, чи відповідають партії ідейно-політичним 

переконанням українських громадян, чи громадяни довіряють партіям, чим 

керуються виборці, голосуючи за представників відповідних партій. Адже сьогодні 

суспільна еліта отримала можливість представництва та лобіювання своїх інтересів 

партійними структурами. 

Друге теж важливе питання стосується того, чи у своїй діяльності партії 

роблять достатній акцент на стратегічних інтересах держави. Сьогодні в Україні 

простежується значна регіоналізація держави, наслідком якої є те, що партії стають 

інструментами в руках окремих регіональних політичних та господарських еліт. 

Регіоналізація є причиною виникнення своєрідної партійної монополії у 

відповідних регіонах, що чітко показали місцеві вибори 2010 р.: безумовне 

домінування у східних регіонах держави Партії регіонів, натомість у Західній 

Україні - таке ж домінування Всеукраїнського об'єднання «Свобода», за яке 

проголосувала більшість виборців Львівської, Івано-Франківської та 

Тернопільської областей, протестуючи у такий спосіб проти монополізації влади 

Партією регіонів на загальнодержавному рівні. У той же час місцеві вибори 2015 р. 

продемонстрували деякі позитивні зміни. Незважаючи на те, що з приводу 

політичного фіаско Партії регіонів, її електоральну нішу спробував зайняти 
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«Опозиційний блок», все ж таки він не зміг сформувати більшості у 

представницьких органах місцевого самоврядування, як це мало місце у виборах 

2010 р. Отже, нині можна вести мову про початки впровадження реального, а не 

віртуального, політичного плюралізму. Адже «конкурентною» є саме та держава, в 

якій народні депутати передовсім займаються проблемами стратегічного розвитку 

держави, а не лише лобіюванням вузькопартійних чи бізнесових інтересів. Так 

само й інтерес партійних лідерів повинен скеровуватися на цілу державу, що дасть 

змогу краще відображати у політичних програмах та у стратегіях політичної 

діяльності довгострокові національні інтереси. На жаль, сьогодні можна 

констатувати, що провідні українські партії є так званими партіями вождів, 

зокрема це стосується як умовно «старих» парламентських партій, так і «нових». 

Хочеться вірити, що з часом вони модернізуються у партії, які, виражаючи 

інтереси певної частини суспільства, не забуватимуть при цьому про 

загальнодержавні інтереси. 

По-третє, позитивною рисою пропорційної виборчої системи є те, що у 

випадку її застосування склад парламенту повніше відповідає результатам 

голосування виборців. З огляду на це повернення в парламентських виборах 

2012 р. до змішаної виборчої системи є кроком назад. Адже в разі застосування 

«чисто» пропорційної виборчої системи складніше вчиняти виборчий підкуп чи 

примушувати до голосування, що часто відбувається в одномандатних виборчих 

округах. Новітня українська історія підтверджує, що значна частина обраних в 

одномандатних виборчих округах депутатів майже одразу після виборів ставали 

членами пропрезидентських парламентських фракцій. Яскравим прикладом цього 

може слугувати російський мільярдер Вадим Новинський, який 29 травня 2012 р., 

відповідно до Указу Президента України № 360/2012, був прийнятий до 

громадянства України як особа, яка має визначні заслуги перед Україною [464]. 

Менш, ніж через рік, 7 липня 2013 р. його було обрано народним депутатом 

України на проміжних виборах у Верховну Раду України в одномандатному 

виборчому окрузі № 224 у місті Севастополь, де він балотувався як 
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самовисуванець [301], а вже 5 вересня 2013 р. Вадим Новинський став членом 

парламентської фракції Партії регіонів. 

Наголосимо, що значна кількість народних депутатів має тенденцію до частої 

зміни своїх політичних уподобань. Зокрема, багато народних депутатів, які були 

членами пропрезидентських фракцій за часів Леоніда Кучми, почали «мігрувати» в 

бік опозиції, коли стало зрозумілим, що «ера» Леоніда Кучми завершується. 

Своєрідний «міграційний пік» наступив наприкінці грудня 2004 р., коли було 

очевидно, що тодішній кандидат на посаду президента України Віктор Янукович 

програє боротьбу за президентське крісло. Аналогічною була ситуація після 

президентських виборів 2010 р., коли внаслідок перемоги у президентських 

виборах Віктора Януковича значна частина народних депутатів з фракцій «Наша 

Україна» та «Батьківщина» «емігрувала» до інших парламентських фракцій. 

Масштабна зміна парламентської більшості простежувалася й після дострокових 

президентських виборів в Україні у травні 2014 р. Зокрема, після втечі Віктора 

Януковича до Російської Федерації у лютому 2014 р. найчисельніша на той час 

фракція українського парламенту, якою була фракція Партії регіонів, що становила 

210 народних депутатів, зменшилася майже удвічі й складала 126 народних 

депутатів. Після обрання Президентом України Петра Порошенка кількість членів 

цієї фракції зменшилася до восьмидесяти. Значна кількість з них поповнила групу 

позафракційних народних депутатів, чисельність яких збільшилася з 25 до 98 осіб. 

Водночас кількість депутатів пропрезидентських фракцій не зменшилася [532, 

с. 16-17]. Зазначимо, що подібною є ситуація й в інших пострадянських державах. 

Наприклад, у Російській Федерації у результаті виборів депутатів до Державної 

Думи в 1999 р. виборчий блок «Єдина Росія» отримав лише 37% голосів виборців, 

що взяли участь у виборах (не більше, ніж 20% усіх російських виборців), а відразу 

після виборів до цього виборчого блоку вступило понад 300 депутатів, тобто було 

сформовано конституційну більшість [506]. Запобігти цій політичній мімікрії 

могла б така виборча система, яка унеможливлює участь у створенні 

парламентської більшості політичної сили, яка в результаті виборів отримала 

найменшу кількість голосів. 
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Пропорційна виборча система має, на нашу думку, крім позитивних, низку 

негативних рис. Передусім під час застосування цієї системи відбувається 

фактичне обмеження, та й навіть позбавлення деяких категорій громадян 

пасивного виборчого права. У ст. 22 Конституції України встановлено, що «при 

прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається 

звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод» [225], а у ст. 36 визначено, що 

«ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи 

обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або 

громадських організацій» [225]. Так само ст. 38 Конституції України проголошує, 

що «громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у 

всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування» [225], а ст. 76 

передбачає, що «народним депутатом України може бути громадянин України, 

який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в 

Україні протягом останніх п'яти років. Не може бути обраним до Верховної Ради 

України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця 

судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку» [225]. 

Жодних інших обмежень пасивного виборчого права українське законодавство не 

передбачає. Обмеження пасивного виборчого права шляхом селекції та прийняття 

рішення партійними лідерами щодо висунення кандидатури звужує пасивне 

виборче право громадянина, змушуючи його вступати до партії чи блоку 

політичних партій. Тому повернення в парламентських виборах 2012 р. до 

змішаної виборчої системи, попри усі її вади, дає підстави стверджувати про те, що 

обсяг пасивних виборчих прав українських громадян було розширено завдяки 

скасуванню своєрідного «політичного кріпацтва», адже кожен громадянин отримав 

право на самовисування без його підтримки зі сторони політичної партії. Проте 

реалізація цього права у практичній площині є дещо іншою, що уже було 

зазначено на прикладі «депутатської міграції». Висування кандидатом у народні 

депутати у одномандатному виборчому окрузі за підтримки політичної сили також 

не є гарантією його подальшої вірності «своїй» партії. Наведемо приклад 



237 

 

парламентської «міграції», коли одразу після виборів народні депутати Олександр 

та Андрій Табалови, які були самовисуванцями та позиціонували себе 

опозиційними кандидатами, відмовилися писати заяви про входження до складу 

парламентської фракції об'єднаної опозиції «Батьківщина». Подібною є й ситуація 

навколо Олега Канівця, який на парламентських виборах 2012 р. був обраний 

народним депутатом України від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» по 

одномандатному мажоритарному виборчому округу № 126, набравши за 

результатами голосування 41,20% голосів виборців та ввійшов до складу 

парламентської фракції об'єднаної опозиції «Батьківщина». Проте вже 4 квітня 

2013 р. він вийшов із цієї фракції, пояснивши це власною відповіддю на 

бездіяльність її керівництва. Водночас деякі науковці вважають, що обрані за 

партійними списками депутати (на відміну від депутатів з одномандатних 

виборчих округів) є більш залежними від виборця. Їхня доля залежить не тільки від 

волі громадян, а й від результатів діяльності окремих політичних партій. Депутат-

мажоритарник є більшим «котом у мішку», ніж обраний із застосуванням 

пропорційної системи [367, с. 16-19]. 

Важливою перепоною на шляху до наближення партій до інтересів 

українських громадян є нині чинний Закон України «Про політичні партії в 

Україні» [456]. Фактично від процесу створення партій усунуто громадян, оскільки 

цей закон унеможливив формування партій «знизу догори», на основі існуючих на 

локальному рівні громадських ініціатив, які пізніше перетворюються у 

загальнодержавну партію. Нині створення партій відбувається за принципом 

«згори донизу», незважаючи на значні юридичні обмеження та перешкоди, 

фактична більшість з них є нечисленними за кількістю членів. У такій ситуації 

можна створити партії тільки за допомогою влади чи фінансово-промислової 

групи, що віддаляє політичні партії та їхні еліти від більшості населення держави. 

Як наслідок, маємо суттєве зниження мотивації участі громадян у виборах, зневіру 

у можливості захисту інтересів виборців політичними партіями. Закон, по суті, 

перетворює партії з інститутів громадянського суспільства в інструменти 
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проведення політики «public relations», сприяє зростанню кількості членів, що не 

завжди призводить до позитивних результатів. 

Значна кількість нині зареєстрованих партій узагалі не має своїх обласних (а 

тим паче районних) осередків. Створювані в Україні в останнє десятиліття партії у 

своїй більшості є організаціями, що об'єднують політиків та спеціалістів від 

політичного маркетингу, метою яких є винятково організація та проведення 

виборів. Політичні партії стають своєрідними «технологічними машинами», 

«мозковими центрами», при цьому часто не мають великої кількості членів. Часто 

представники бізнес-еліти творять так звані кишенькові партії, які й очолюють. 

Наприклад, Політична партія малого і середнього бізнесу України, Українська 

морська партія чи Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою 

злочинністю, про існування яких можна дізнатися лишень з інтернет-сторінки 

Центральної виборчої комісії. Якщо ж зазначати про масові партії, то ст. 6 Закону 

України «Про політичні партії в Україні» встановлює можливість створення 

масових партій з постійним членством [456], однак більшість таких партій не 

збирає членських внесків. Масові партії в українських умовах часто 

перетворюються у забюрократизовані організації. Такою була, наприклад, 

наймасовіша партія з фіксованим членством та членськими внесками - 

Комуністична партія України. 

Надію на покращення нинішньої ситуації щодо реального представництва 

політичними партіями інтересів виборців дає прийнятий українським парламентом 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запобігання і протидії політичній корупції» від 8 жовтня 2015 р. [413]. Цим 

законом до чинного Закону України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 

2001 р. [456] включено додатковий розділ IV-1, який присвячений державному 

фінансуванню політичних партій. Зокрема, ст. 17-3 цього розділу закону 

передбачає, що політична партія має право на отримання державного фінансування 

її статутної діяльності, якщо на останніх чергових або позачергових виборах 

народних депутатів України її виборчий список кандидатів у народні депутати 

України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі отримав не 
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менше 2 відсотків голосів виборців від загальної кількості голосів виборців, 

поданих за всі виборчі списки кандидатів у народні депутати України у 

загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі [413]. У цьому випадку 

хороші інтенції законодавця лежать на поверхні. По-перше, селекцією 

«життєздатних», конкурентних партій займатиметься безпосередньо виборець, 

адже, у разі неподолання 2% бар’єру у парламентських виборах, така партія не 

фінансуватиметься з державного бюджету. По-друге, у разі отримання більш ніж 

2% голосів виборців партія отримає шанс, інтенсифікувавши свою діяльність, у 

тому числі й з використанням державних коштів, у наступних парламентських 

виборах подолати прохідний бар’єр (на сьогодні це 5%) та стати парламентською 

партією. Фактично, таким чином, законодавець робить спробу зробити партії 

«нецікавими» для представників великого бізнесу, тобто хоча б частково здійснити 

їхню «деолігархізацію». Зрештою, згаданий закон, хоча, на нашу думку, запізно, є 

прямим використанням відповідного європейського досвіду. При цьому йдеться не 

тільки про те, що державне фінансування діяльності політичних партій 

застосовується у Західній Європі починаючи з шестидесятих років минулого 

століття [49, с. 82]. Застосувати такий досвід свого часу було б неможливо. У 

Радянському Союзі використовувалося державне фінансування діяльності партії, 

щоправда мова не йшла про політичний плюралізм. КПРС як єдина легальна 

політична сила не тільки фінансувалася з держбюджету, але й уся діяльність 

держави підпорядковувалася комуністичній ідеології. Згаданий західний досвід 

партійного будівництва треба було застосовувати ще на початку дев’яностих років 

минулого століття, коли на зорі української незалежності формувалася партійна 

«вишиванка». Якщо б таке фінансування здійснювалося у той час, то, на нашу 

думку, сьогодні можна було б говорити про стабільність політичних уподобань 

українських громадян, наслідком чого стала б політична стабільність у державі. 

Позитивною рисою зазначеного закону є також те, що він встановлює не 

тільки державне фінансування діяльності «ефективних» політичних партій, але й 

їхню сувору звітність за використання цих коштів. Усе це разом повинно 

допровадити до «транспарентності», прозорості у діяльності політичних партій, що 
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дозволить відсіяти так звані партії – одноденки чи партії – клони, які створюються 

під конкретні вибори, або ж узагалі під відповідних людей. Проте, знаючи відоме 

прислів’я «добрими намірами викладена дорога до пекла», не будемо робити 

поспішних висновків лише на основі аналізу чинного законодавства. 

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній 

корупції» від 8 жовтня 2015 р. передбачено, що щорічне державне фінансування 

статутної діяльності політичних партій, які відповідають законодавчо 

встановленим критеріям, запроваджується з 1 липня 2016 р. [413]. Аналіз 

результатів такого фінансування хоча б за друге півріччя 2016 р., а в ідеалі – за 

декілька років. дозволить робити перші, попередні висновки щодо того, чи 

застосування у цій царині європейського досвіду буде корисним не тільки для 

партійного будівництва у нашій державі, але й, передусім, для подальшого поступу 

на пан’європейському напрямі розвитку української держави. Мова йде про 

підвищення фінансової незалежності політичних партій, наслідком чого стане 

зміна магістрального вектора їхньої діяльності, який скеровуватиметься на 

партійний розвиток, а не на пошук джерел фінансування, різного роду спонсорів, 

запровадження чи збільшення членських внесків. Зрештою, у ефективнішій 

діяльності усіх наявних в Україні політичних партій, а передовсім тих, які 

фінансуватимуться з державного бюджету, зацікавленим є кожен український 

виборець, незалежно від його партійної належності, або ж відсутності такої. Адже 

бюджетне фінансування означає, що ці партії утримуватимуться за рахунок 

платників податків, які вже дуже довго очікують на те, що політичні партії стануть 

реальними суб’єктами виборчого процесу у всіх видах виборів в Україні, а не 

інструментами досягнення цілей відповідних фінансово-промислових груп чи 

навіть напівкримінальних угруповань. 

Значним недоліком використання пропорційної виборчої системи в 

парламентських виборах є також і те, що вона призводить до позбавлення багатьох 

регіонів представництва в парламенті. У партійних списках переважає «еліта» 
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столиці та поодиноких регіонів. Водночас проблеми значної частини території 

держави часто ігнорують. 

Важливою проблемою на шляху подальшого ефективного розвитку 

українського парламентаризму є встановлення такого мінімального виборчого 

бар'єру, який би давав змогу найповніше враховувати інтереси виборців. Як уже 

було зазначено, на нашу думку, він може бути на рівні не більше 4-5%. Чим 

нижчим є виборчий бар'єр у пропорційних чи змішаних парламентських виборах, 

тим більше буде врахована думка виборця. Зокрема, виборчий поріг повинен бути 

не занадто низьким, бо в цьому випадку парламент перетвориться у місце боротьби 

малих та непридатних до законотворчої праці партій чи парламентських блоків. 

Існуюча практика засвідчила, що в більшості демократичних держав ефективним є 

3-5% виборчий поріг. Вищий поріг означає більший політичний ризик. Так сталося 

2001 р. у Польщі, коли законодавчо встановлений 8% поріг для блоків та 5% для 

політичних партій не дали можливості «Солідарності» отримати парламентське 

представництво: блок «Солідарності» отримав тільки 5,5% голосів виборців, а Унії 

Свободи - лише 3% голосів виборців [808]. Характерним прикладом є також 

результат парламентських виборів 2002 р. у Туреччині, де 10% виборчий поріг не 

змогли подолати так звані помірковані партії, натомість до влади прийшли 

ісламісти (Партія Справедливості і Розвитку), які отримали 34% голосів та аж 70% 

місць у парламенті Туреччини. Крім Партії Справедливості і Розвитку 10% 

виборчий поріг подолала лише Республіканська партія, яка отримала 19% голосів 

виборців [130]. 

У разі застосування пропорційних виборчих систем (передусім у державах, у 

яких відбуваються демократичні трансформації), складно стверджувати й про 

існування двопартійної політичної системи. Кількість кандидатів, які беруть участь 

у виборах, якщо для цього немає законодавчих перешкод, відображає суспільні 

потреби. Якщо інтереси більшості громадян держави відображені в партійних 

програмах, то загальна кількість партій з часом зменшується. У випадку поділу 

суспільства на велику кількість груп відповідно збільшується і спектр політичних 

партій. З огляду на це неправдоподібно, щоб на нинішньому етапі суспільного 
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розвитку була можливість поєднання в ідеологіях сучасних великих українських 

політичних партій усіх існуючих сьогодні регіональних, релігійних, національних, 

мовних та інших інтересів. Це засвідчили результати останніх місцевих виборів, 

коли, незважаючи на залучення потужного адміністративного, рекламного та 

медіа-ресурсу, Партія регіонів не змогла в 2010 р. сформувати у представницьких 

органах влади у Західній Україні більш-менш потужні фракції, у той час, як у 

Східній Україні їй були підконтрольні,по суті, всі міські, районні, обласні ради, а 

також Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Зазначаючи про можливість 

запровадження двопартійної системи в Україні варто, на нашу думку, погодитися з 

поглядом М. Дюверже, який вважає, що існують держави, в яких двопартійність є 

неможливою [696]. Зрештою, важливою є не кількість політичних партій, які 

беруть участь у парламентських виборах, а можливість реального вибору для 

громадян. Головною умовою демократії є рівні політичні права. Доречним є 

відомий вираз Франсуа Вольтера: Я можу не поділяти вашої думки, але віддам 

життя за право її висловлювати [551]. 

Як було зазначено, в Україні у парламентських виборах 2012 р . реанімовано 

змішану ( пропорційно - мажоритарну систему). Проте у низці пострадянських 

держав успішно застосовують пропорційну виборчу систему, як наприклад, 

Молдова та Грузія. Зокрема, в парламентських виборах 2005 р. у Молдові вперше в 

її історії було встановлено 6% виборчий поріг для партії чи політичного руху, а 

також 3% - для незалежних кандидатів. За парламентський мандат у 101 особовому 

парламенті цієї країни боролося 9 партій та громадсько-політичних рухів, два 

виборчих блоки та 12 незалежних кандидатів. У результаті голосування, в якому 

взяло участь 64,84% виборців, Комуністична партія Молдови отримала 45,98% 

голосів виборців, виборчий блок «Демократична Молдова» - 28,53%, а 

Християнсько-Демократична народна партія - 9,07% [46, с. 26]. У парламентських 

виборах 2010 р. знову перемогла Комуністична партія Молдови, яка отримала 

39,32% голосів виборців, Ліберальна демократична партія Молдови - 29,42%, 

Демократична партія Молдови - 12,72%, а Ліберальна партія - 9,96% [46, с. 28]. 

Зазначимо, що пропорційна виборча система - єдино можлива для застосування в 
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нинішній ситуації в Молдові. Мажоритарна виборча система не може бути 

ефективною в державі, значна частина території якої не є контрольованою 

центральною владою та належить до невизнаної міжнародним співтовариством так 

званої Придністровської Молдавської Республіки. Грузія вперше запровадила 

пропорційну виборчу систему в парламентських виборах 28 березня 2004 р., коли 

було встановлено 7% виборчий поріг для політичних партій та виборчих блоків. У 

цій державі, як і в Молдові, є проблема територіальної цілісності, оскільки такі 

формально складові частини Грузинської держави, як Абхазія та Південна Осетія, 

після російсько-грузинської війни 2008 р. фактично є незалежними від неї 

територіями. На жаль, проблема територіальної цілісності постала й перед 

сучасною українською державою. Якщо у випадку Молдови та Грузії йдеться про 

маріонеткові держави, які існують за мілітарного та фінансового сприяння зі 

сторони Російської Федерації, то у випадку Автономної Республіки Крим - про 

пряму анексію Російською Федерацією частини території суверенної держави з 

порушенням усіх норм міжнародного права. 

Пропорційна та змішана виборчі системи мають достатньо як позитивних, так 

і негативних рис. Тому потрібно запропонувати варіанти найповнішого 

використання їхніх позитивних рис. Наприклад, доцільним було б запровадити в 

українських парламентських виборах та місцевих виборах так звані відкриті 

виборчі списки, коли, голосуючи за партійний список, виборець також визначає 

свої преференції усередині цього списку. Це б дало змогу визначати не тільки 

політичні, а й особисті уподобання виборців, які підтримуючи відповідну 

політичну силу, вказували б також реальних, а не «призначених» за вказівкою 

зверху лідерів виборчих перегонів. Певні кроки на шляху до цього український 

законодавець зробив, прийнявши Закон України «Про місцеві вибори» від 14 

липня 2015 р., проте у цьому варіанті закону все ж складно говорити про реально 

відкриті виборчі списки політичних партій. 

Ще однією новацією, яка потребує не тільки наукового дискурсу, а й 

співвіднесення із традицією виборності, є новація, пов'язана з мандатом обраних 

до представницьких органів. Наука конституційного права визначає такі види 
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мандатів: імперативний, вільний та змішаний. Юридична енциклопедія визначає 

імперативний мандат як юридичну форму взаємовідносин обраних членів 

представницького органу державної влади, керівного органу політичної партії, 

обраних посадових осіб і тих, хто брав безпосередню участь у виборах [634, 

с. 664]. Ідея імперативного мандата має тривалу історію з часів буржуазних 

революцій. Саме буржуазія використовувала конструкцію імперативного мандата в 

боротьбі проти свавілля королівської влади. Наприклад, у Франції в XVIII ст. 

депутати Генеральних Штатів отримували обов'язкові до виконання накази та 

інструкції, які давали їм змогу виконувати лише інформаційну роль. Після 

закінчення сесії Генеральних Штатів депутат був зобов'язаний звітуватися перед 

виборцями щодо виконання їхніх наказів. У випадку ж невиконання цих наказів 

його відкликали. Генеральні Штати як зібрання, яке представляло інтереси трьох 

станів: дворян, духівництва й так званого третього стану (тобто решти суспільства) 

спочатку існували як дорадчий орган короля Людовика XVI, згодом 

реформувалися у Національні Збори (Assemblee Nationale), а потім у Конституанту 

і виконували завдання опрацювання нової конституції. Як зазначає М. Крук-Ярош, 

інструкції мали обов'язковий характер, їх не можна було порушувати, і вони чітко 

окреслювали, як депутат повинен діяти та голосувати, навіть якщо це суперечить 

його власним поглядам [746, s. 16]. У XIX ст. інститут відкликання депутатів 

існував у конституціях деяких кантонів Швейцарії. На початку XX ст. відкликання 

передбачалося у конституціях деяких штатів у США (Орегон, Колорадо, Невада, 

Мічиган, Канзас), a в 1920-1978 рр. - додатково також у шести інших штатах 

(Північна Дакота, Вісконсин, Айдахо, Аляска, Монтана, Джорджія). Сьогодні 

інститут відкликання існує у 36-ти штатах США на окружному та муніципальному 

рівнях [679, s. 126-127]. 

Імперативний мандат за прикладом Паризької Комуни 1871 р. широко 

застосовували в СРСР та у так званих країнах народної демократії, тобто у 

державах колишнього соціалістичного блоку, оскільки він відповідав концепції 

організації у них органів представницької влади. Однією з основних рис цього 

устрою було поєднання роботи в органах державної влади з виробничою 
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діяльністю. Депутати були тісно пов'язані зі своїм постійним місцем праці, зі 

своїми виборцями та могли відкликатися останніми у разі невиконання їхніх 

наказів. Вперше в соціалістичних державах імперативний мандат був 

запроваджений у Росії в листопаді 1917 р., а Декрет Всеросійського Центрального 

виборчого комітету про право відкликання депутатів [124, с. 166-170], по суті, 

сприйняв практику Великої французької революції та Паризької Комуни. Згодом 

його було запроваджено в конституціях більшості соціалістичних країн (у 

Радянському Союзі - починаючи з Конституції 1936 р.). Зокрема, у ст. 142 

Конституції СРСР від 5 грудня 1936 р. визначено, що кожний депутат зобов'язаний 

звітуватися перед виборцями щодо своєї роботи та роботи Рад народних депутатів. 

Він може в будь-який час бути відкликаним за рішенням більшості виборців [246]. 

Також 30 жовтня 1959 р. прийнято Закон СРСР «Про процедуру відкликання 

депутата Верховної Ради СРСР» [341], a 26 листопада 1959 р. - Закон Української 

РСР «Про процедуру відкликання депутата Верховної Ради Української РСР» 

[465]. 

Імперативний мандат було закріплено як конституційний принцип у 

Конституції Союзу РСР 1977 р. та Конституції Української РСР 1978 р. У ст. 107 

Конституції СРСР 1977 р. визначено, що депутат, який не виправдав довір'я 

виборців, може бути в будь-який час відкликаний за рішенням більшості виборців 

у встановленому законом порядку [207]. Відповідно до Конституції СРСР 1977 р., 

ст. 96 Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки 1978 р. 

дослівно повторювала вищезгаданий принцип демократичного централізму [221]. 

Нині можливість відкликання депутатів закріплена в основних законах небагатьох 

соціалістичних країн: Китайської Народної Республіки, Соціалістичної Республіки 

В'єтнам, Конституції Корейської Народно-Демократичної Республіки, Республіки 

Куби, а також деяких країн, що розвиваються (Індії, Нігерії, Вануату). Наприклад у 

Конституції Корейської Народно-Демократичної Республіки від 27 грудня 1972 р. 

(зі змінами від 9 квітня 1992 р.) знаходимо концепцію імперативного мандату у ст. 

7 Конституції, яка встановлює, що виборці можуть у будь-який момент відкликати 
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обраного депутата, якщо він втратить їхню довіру [211]. Цей самий принцип був 

закріплений у попередній Конституції цієї держави від 17 липня 1948 р. [210]. 

У радянський період до розуміння змісту імперативного мандату не було 

однозначного підходу. Деякі науковці вважали імперативний мандат обов'язком 

реалізації депутатом даного виборцями наказу [361, с. 239]. Інші ж поєднували в 

цьому понятті такі два елементи: відповідальність депутата за свою діяльність 

перед виборцями та право відкликання депутата виборцями, якщо він не виконує 

їхньої волі [204, с. 214]. Змістом імперативного мандата є наказ виконання 

депутатами волі виборців. Наявність наказу визначає головний напрям і зміст 

діяльності депутата в органі представницької влади та у виборчому окрузі. 

Наприклад, ст. 142 Конституції СРСР від 5 грудня 1936 р. встановлювала, що 

кожний депутат зобов'язаний звітуватися перед виборцями щодо своєї роботи та 

роботи Рад народних депутатів. Він може у будь-який час бути відкликаним за 

рішенням більшості виборців [246]. Звіт депутата перед виборцями та можливість 

його відкликання є засобами контролю за виконанням імперативного мандата. 

Депутат може бути відкликаний також у випадку, коли не підтримує зв'язку зі 

своїми виборцями, неефективно захищає їхні інтереси, здійснить аморальний 

вчинок, або вчинок, негідний статусу депутата. Треба, однак, зазначити, що в часи 

застосування мажоритарної, а згодом й змішаної виборчої систем у суверенній 

Україні не було жодного випадку відкликання виборцями народного депутата до 

закінчення строку повноважень. 

У нинішніх демократичних країнах імперативний мандат функціонує в деяких 

федеральних державах на рівні місцевого самоврядування (США, Японія), де 

слугує проявом безпосередньої демократії. Як зазначає директор Центру 

міжнародного та порівняльного правознавства Балтиморського університету М. 

Селлерс, немає жодних сумнівів, що права людини є загальними і поширюються 

на усі Сполучені Штати, проте існують тривалі різкі суперечності стосовно того, 

хто має повноваження прописувати чи встановлювати ці права та деталізувати їх 

для того, щоб на практиці впроваджувати норми проти їхнього порушення і 

розглядати правові суперечки, які виникають у результаті впровадження їх у життя 
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[535, с. 94]. Якщо йдеться про підстави відкликання депутата за вчинення злочину 

чи за зловживання владою, то це належить до повноважень штатів [678]. 

Наголосимо, що процедура реалізації відкликання депутатів у США є 

складною, оскільки передбачає дотримання вищих, ніж під час виборів, вимог. 

Наприклад, Конституція Штату Каліфорнія передбачає, що для відкликання 

сенаторів або членів Палати Представників потрібно зібрати не менше 20% 

підписів виборців від кількості осіб, які голосували за цього кандидата на виборах 

[722]. 

У ст. 2 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 

2002 р. визначено, що депутат місцевої ради як представник інтересів 

територіальної громади, виборців свого виборчого округу зобов'язаний виражати і 

захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини - виборців 

свого виборчого округу, виконувати їхнє доручення в межах своїх повноважень, 

наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. У 

ст. 10 зазначеного закону визначено, що «депутат місцевої ради, до якого виборці 

втратили довіру, може бути відкликаним у будь-який час, у відповідності до 

визначеного законом порядку», а ст. 37 передбачає низку підстав відкликання 

депутата: порушення вимог Конституції та законів України; відсутність протягом 

року на більш ніж половині пленарних засідань чи засідань комісії ради, 

невиконання без поважних причин рішень та розпоряджень ради та її органів; 

невідповідність діяльності депутата місцевої ради основним принципам його 

виборчої програми, використання депутатського мандату у власних інтересах; 

систематичне порушення норм депутатської етики. Виборці мають право вимагати 

відкликання депутата місцевої ради також на інших підставах, які вважають 

істотними [471]. Також ст. 2 Закону України «Про вибори депутатів Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голів» від 6 квітня 2004 р. передбачала, що вибори депутатів сільських та 

селищних рад відбуваються за мажоритарною виборчою системою відносної 

більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється вся територія 

відповідного села чи селища [387]. Натомість депутатів міських, районних та 
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обласних рад, а також Верховної Ради Автономної Республіки Крим обирали за 

виборчими списками політичних партій, блоків політичних партій за 

пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі, межі 

якого збігаються з межами відповідної ради [387]. Ст. 2 Закону України «Про 

вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів» від 10 липня 2010 р., встановлюючи 

аналогічний порядок для обрання депутатів сільських та селищних рад, 

запроваджувала застосування щодо виборів депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад змішаної 

(мажоритарно-пропорційної) системи, за якою: 

1) половину від кількості депутатів (загального складу) відповідної ради 

обирають за виборчими списками кандидатів у депутати від місцевих організацій 

політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з 

межами, відповідно, Автономної Республіки Крим, області, району, міста, району в 

місті; 

2) половину від кількості депутатів (загального складу) відповідної ради 

обирають за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних 

виборчих округах (далі - одномандатні мажоритарні виборчі округи), на які 

поділяється територія відповідно Автономної Республіки Крим, області, району, 

міста, району в місті [388]. 

3) Дещо іншу ситуацію спостерігаємо у нині чинному Законі України «Про 

місцеві вибори» від 14 липня 2015 р., ст. 2 якого, не змінюючи згаданий порядок 

для обрання депутатів сільських та селищних рад, встановлює, що вибори 

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, 

міських, районних у містах рад проводяться за пропорційною виборчою системою 

в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками місцевих 

організацій політичних партій із закріпленням кандидатів за територіальними 

виборчими округами, на які поділяється багатомандатний виборчий округ, що 

збігається з територією відповідно Автономної Республіки Крим, області, району, 

району в місті, територією міста згідно з існуючим адміністративно-
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територіальним устроєм або територією утвореної відповідно до Закону України 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад» об’єднаної міської 

територіальної громади [450]. 

4) Отже, нині в місцевих виборах законодавець відмовився від використання як 

суб'єктів виборчого процесу виборчих блоків місцевих партійних організацій, як це 

відбувалося в попередніх місцевих виборах. У будь-якому випадку варто 

констатувати, що сьогодні депутат місцевої ради відповідальний не тільки перед 

своїми виборцями, а також і перед політичною партією, у виборчому списку якої 

він є. Однак така «подвійна» відповідальність депутата на практиці призводить до 

її відсутності. Як зазначає Л. Смолова, «імперативний мандат у депутатів місцевих 

рад практично відсутній, що негативно впливає на інститут відповідальності 

членів представницьких органів місцевого самоврядування перед виборцями та 

територіальними громадами» [548, с. 185]. Що стосується виборів сільських, 

селищних, міських голів, то система голосування дещо змінилася. Як зазначалося 

вище, вибори міського (міст, кількість виборців у яких дорівнює або є більшою ніж 

90 тисяч) голови проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості в 

єдиному одномандатному виборчому окрузі, що збігається відповідно з територією 

міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм або територією 

об’єднаної міської громади. Вибори сільського, селищного, міського (міст, 

кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голови проводяться за 

мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному 

виборчому окрузі, до якого входить територія відповідного села (кількох сіл, 

жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища, територія 

об’єднаної сільської, селищної громади, територія міста [450]. Крім того, вибори 

старости проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному 

одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідного 

населеного пункту (села або селища) у складі об’єднаної сільської, селищної, 

міської  територіальної громади [450]. Істотною новацією, запровадженою у 

прикінцевих та перехідних положеннях чинного Закону України «Про місцеві 

вибори» від 14 липня 2015 р., є механізм відкликання депутатів місцевих рад та 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19
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міських, селищних, сільських голів за народною ініціативою. Ця новація є 

фактичним запровадженням імперативного мандата на місцевому рівні. 

Своєрідним якорем, який не дозволить депутатові місцевої ради бути «надмірно 

самостійним» стало внесення змін до ст. 2 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», яка у її нинішній редакції встановлює, що «депутат місцевої ради як 

представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу 

зобов’язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та 

її частини – виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах 

своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого 

самоврядування» [471]. У розвиток цієї статті одна з наступних «модернізованих» 

статей зазначеного закону, а саме ст. 38, чітко передбачає, що «право вносити 

пропозицію про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою (не 

раніше ніж через рік з моменту набуття таких повноважень) мають громадяни 

України, які відповідно до закону про місцеві вибори є виборцями відповідного 

виборчого округу» [471]. При цьому серед підстав відкликання депутата місцевої 

ради за народною ініціативою, що перераховуються у ст. 37 Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад», є невідповідність практичної діяльності депутата 

місцевої ради основним принципам і положенням його передвиборної програми, 

невиконання депутатом місцевої ради передбачених статтею 16 цього Закону 

зобов’язань звітувати перед виборцями та проводити зустрічі з ними [471]. 

Непоодинокі спроби запровадження своєрідної партійної дисципліни, які, на жаль, 

увінчалися успіхом, мають місце й щодо народних депутатів України. Так, 16 

лютого 2016 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення 

змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» (щодо 

виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку у 

багатомандатному окрузі)», яким статтю 105 парламентського виборчого закону 

було доповнено частиною 3 такого змісту: «партія, яка висувала кандидатів у 

депутати, включених до її виборчого списку, що взяла участь у розподілі 

депутатських мандатів, може прийняти рішення про виключення кандидата у 

депутати, який за підсумками результатів виборів згідно з частиною десятою статті 
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98 цього Закону вважається необраним, зі свого виборчого списку у будь-який час 

після дня виборів до прийняття рішення Центральною виборчою комісією про 

визнання його обраним. Таке рішення приймається відповідно до статуту партії 

з’їздом (зборами, конференцією) партії, який може бути проведений тільки після 

складення присяги депутатами, обраними на чергових або позачергових виборах. 

Витяг з протоколу з’їзду (зборів, конференції) партії, підписаний головуючим, та 

рішення, підписане керівником і скріплене печаткою партії, не пізніш як на п’ятий 

день з дня прийняття рішення передаються до Центральної виборчої комісії. На 

підставі цих документів Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з 

дня їх отримання приймає рішення про виключення зазначеного у рішенні 

кандидата у депутати з виборчого списку партії» [414]. Першою «ластівкою» на 

виконання цього закону стала Постанова Центральної виборчої комісії № 89 від 26 

березня 2016 р., якою з виборчого списку партії «Блок Петра Порошенка» 

виключено ряд кандидатів у народні депутати України [398]. Таким чином, на 

сьогодні має місце «повзуча» імперативізація парламентського мандата, оскільки 

очільники відповідної партії можуть доволі довільно, часто на власний розсуд, 

«тасувати» колоду кандидатів у депутати з її рамена. 

Загалом, на нашу думку, потрібно не заперечуючи того, що «імперативний 

мандат є складним правовим явищем» [523, с. 244], погодитися з поглядом 

В. Журавського, який зазначає, що «імперативний мандат як у парламенті, так і в 

органах місцевого самоврядування здатен перешкодити руху України на шляху 

демократії і завершити процес олігархізації політичної системи» [147, с. 122-123]. 

Хоча дехто з вітчизняних науковців має іншу думку, вважаючи, що «застосування 

імперативного мандата в Україні на рівні парламенту, в умовах свавілля 

депутатського корпусу, його безвідповідального відношення до своїх прямих 

професійних обов'язків, є виправданим, проте нереальним. Справді, хто ж буде 

рубати сучок, на якому сидить?» [149, с. 64-65]. Нинішній український досвід 

засвідчує, що відкликання депутата (в тім числі й народного депутата України) чи 

голови відповідної ради, які не виконали своїх передвиборних обіцянок, було 

неможливим. Йдеться, наприклад, про збирання підписів виборців щодо 
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відкликання із займаної посади народного депутата України Тараса Чорновола 

(сина колишнього українського дисидента В'ячеслава Чорновола, який у 1999 р. 

загинув за підозрілих обставин). Зокрема, він, будучи обраним народним 

депутатом України до Верховної Ради України ІП та IV скликань, відповідно, від 

Народного Руху України та Блоку Віктора Ющенка «Наша Україна», під час 

президентської виборчої кампанії у грудні 2004 - січні 2005 р. несподівано 

перейшов до лав Партії регіонів, ставши довіреною особою тодішнього кандидата 

на пост Президента України В. Януковича. Зазначена кампанія щодо відкликання 

Т. Чорновола не увінчалася успіхом. Щоправда є й винятки з цього правила: 

наприклад відкликання колишнього Львівського міського голови Любомира 

Буняка [539], який був відомий своїми скандальними діями щодо місцевих засобів 

масової інформації та невиконанням власних передвиборних обіцянок. Однак у 

цьому випадку йдеться не про відкликання депутата, а про висловлення недовіри 

міському голові й сьогодні така практика набула в Україні значного поширення. 

Після перемоги буржуазної революції ставлення до імперативного мандата 

змінилося. Зокрема, у Франції Національні Установчі Збори спочатку звільнили 

своїх членів від обов'язку отримання та виконання інструкцій, а декретом від 22 

грудня 1789 р. взагалі заборонили імперативний мандат [558, с. 23-24]. 

Конституція Франції від 14 вересня 1791 р. запровадила вільний депутатський 

мандат. Вона мала багато негативних рис. Зокрема, звільняла буржуазію від 

державного контролю та оберігала її від вимог робітників, яким заборонялося 

створення будь-яких спільних організацій чи клубів, страйки. Конституція Франції 

не визнавала рівності громадян, поділяючи суспільство на чотири категорії: перша 

категорія - особи, які не володіють власністю, а тому не володіють виборчим 

правом; друга категорія - особи, яким виповнилося 25 років, вони платять прямі 

податки на рівні триденного заробітку та не перебувають у службовому 

підпорядкуванні; третя - виборці (власники та орендарі землі та будинків, орендарі 

дорогого житла); четверта - особи, які можуть бути обраними. Не було скасовано 

рабства негрів, які не належали до жодної із зазначених категорій. Проте заборона 

надавання інструкцій депутатам стала основним принципом конституційного 
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права Франції, який повторювався у всіх конституціях цієї держави [790, р. 332]. 

Наприклад, ст. 27 Конституції Франції від 4 жовтня 1958 р. проголошує, що 

усілякий імперативний мандат є безрезультатним. Право голосування членів 

парламенту реалізовується особисто [741]. Така ж практика простежується в 

конституційній доктрині більшості європейських (і не тільки європейських) 

держав, де вільний характер депутатського мандата є одним з основних принципів, 

запроваджених у нормативних актах, які регулюють вибори представницьких 

органів влади, статус членів представницьких органів влади, або ж безпосередньо в 

Основному законі. Зокрема, ст. 38 Основного Закону Федеративної Республіки 

Німеччина від 23 травня 1949 р. встановлює, що депутати німецького Бундестагу 

обираються шляхом загальних, вільних, рівних і таємних виборів. Вони є 

представниками усього народу, не зв'язані наказами та дорученнями і 

підпорядковуються винятково своєму сумлінню [725]. У німецькій конституційній 

доктрині визначено, що Конституція звільняє депутата від залежності від будь-

яких наказів чи інструкцій і вважає, що він, спираючись на отриману у виборах 

легітимність, може самостійно брати участь у парламентському процесі 

формування державної волі. Отже, він здійснює інтеграцію окремих громадян у 

народ та виражає точку зору громадян у формі загальної волі [738, s. 78]. Подібне 

формулювання міститься у ст. 82 Конституції Республіки Словенія від 23 грудня 

1991 р., яка проголошує, що депутати є представниками усього народу та не 

зв'язані жодними інструкціями [743]. У ст. 67 Конституції Італії від 22 грудня 

1947 р. передбачено, що кожен член парламенту представляє народ та виконує свої 

функції без імперативного мандата [676]. У ст. 67 Конституції Королівства Іспанії 

встановлено, що члени Генеральних Кортесів не зв'язані імперативним мандатом 

[674]. У ст. 52 Конституції Республіки Казахстан від 30 серпня 1995 р. 

проголошено, що депутат парламенту не зв'язаний імперативним мандатом [212], а 

ст. 74 Конституції Хорватії від 22 грудня 1990 р. встановлює, що депутатський 

мандат немає імперативного характеру [742]. У ст. 6 польського Конституційного 

Закону «Про взаємовідносини між законодавчою та виконавчою владою у 

Республіці Польща та про територіальне самоврядування від 17 жовтня 1992 р. 
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передбачалося, що депутат є представником усього народу, не зв'язаний 

інструкціями виборців та не може бути відкликаним [823]. Так само ст. 104 чинної 

Конституції Республіки Польща від 2 квітня 1997 р. встановлює, що депутати є 

представниками народу. Не зв'язують їх інструкції виборців [744]. Саме це, як 

стверджує М. Гранат, має вирішальне значення в контексті неможливості 

відкликання депутата до закінчення його каденції [720, s. 97]. Подібні 

формулювання містяться у ст. 62 Конституції Естонії, в якій визначено, що член 

Рійгікогу не зв'язаний інструкціями та не несе юридичної відповідальності за 

голосування та політичні дискусії у парламенті чи в його органах [214]. 

Як уже було зазначено, Конституція Української РСР 1978 р. встановлювала 

імперативний мандат. З цього приводу серед депутатів Верховної Ради України ще 

протягом декількох років після проголошення державної незалежності тривала 

гостра дискусія. Зокрема, у травні 1991 р. в українському парламенті була думка, 

за якою «вільний мандат є добрим лише у суспільстві ситості та добробуту», проте 

уже через три роки вона суттєво змінилася. Наприклад, під час дебатів над 

проектом Положення про депутатські групи (фракції) у Верховній Раді України 

між депутатами Владиславом Носовим та Михайлом Костицьким була теоретико-

правова дискусія щодо виду депутатського мандата народного депутата України. 

Треба зазначити, що на той час ще була чинною Конституція України 1978 р. із 

внесеними до неї змінами та доповненнями, а в парламентських виборах 

застосовувалася мажоритарна виборча система. Михайло Костицький піддавав 

сумніву запропоновану Владиславом Носовим редакцію зазначеного Положення, 

за якою народний депутат повинен звітуватися перед виборцями «свого» 

виборчого округу та може бути ними відкликаним. Відповідно до ст. 92 чинної на 

той час Конституції України 1978 р. депутати були представниками народу, а 

преамбула та ст. 7 Закону України «Про статус народного депутата 

встановлювали», що депутати є представниками народу. Депутат Владислав Носов 

з цього приводу зазначав, що депутат Михайло Костицький пропонує змінити 

Основний закон держави, яким встановлено імперативний мандат [486]. 
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Ст. 79 нині чинної Конституції України від 28 червня 1996 р., в якій йдеться 

про присягу народного депутата України, передбачає, що депутат усіма своїми 

діями зобов'язується боронити суверенітет та незалежність України, дбати про 

благо Вітчизни і добробут Українського народу, виконувати свої обов'язки в 

інтересах усіх співвітчизників [225]. Незважаючи на зазначену норму Основного 

Закону України, яка ніби гарантує народному депутатові України свободу під час 

голосування та виконання своїх депутатських обов'язків, після парламентських 

виборів 2006 р. була загроза її суттєвої реформації. Йдеться про зміни та 

доповнення до Конституції України, які були внесені до неї Законом України 

№2222-15 від 8 грудня 2004 р. [419]. Після закінчення парламентської виборчої 

кампанії 2006 р. та скликання першого пленарного засідання Верховної Ради 

України V скликання значно зменшився обсяг повноважень Президента України та 

відповідно збільшився у Верховної Ради та Кабінету Міністрів України. Ключову 

роль у політичному житті країни почав відігравати парламент. Для стабілізації 

діяльності законодавчого органу влади автори політичної реформи вирішили 

також впровадити механізм імперативного мандата (хоч цей закон прямо не 

встановлював імперативного мандата). Зміст пропонованих змін до 

конституційного законодавства полягав у такому. До цього часу всі українські 

парламентарі (незалежно від того, чи вони були обрані в одномандатних округах, 

чи за виборчими списками політичних партій та блоків) мали право «вступити» до 

будь-якої фракції у Верховній Раді України. Депутат міг необмежену кількість 

разів змінювати фракцію. Очевидно, що це не сприяло покращенню ефективності 

діяльності парламенту. 

Першим кроком на шляху до реальної, а не ситуативної структуризації 

парламенту став перехід у 2006 р. до пропорційної виборчої системи, що 

відповідає європейській практиці. Проте другий крок українського законодавця не 

сприяв та досі не сприяє демократизації діяльності парламенту, оскільки ст. 81 

Основного Закону запроваджує принцип, за яким повноваження народного 

депутата України припиняються достроково в разі невходження народного 

депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних 
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партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку 

політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції 

[419]. При цьому його повноваження припиняються достроково на підставі закону 

за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії (виборчого 

блоку політичних партій) з дня прийняття такого рішення. Отже, нова система 

формування парламентських фракцій дає змогу більшості диктувати свою волю 

для меншості у фракції. 

Запровадження механізму імперативного мандата натрапило на гостру 

критику з боку Венеціанської Комісії, яка застерігала, що це є порушенням 

принципу того, що депутат є представником усього народу, висловлює його 

інтереси. Наслідком впровадження ж імперативного мандата є те, що депутати 

відстоюють інтереси власної політичної партії. Комісія у своєму висновку від 10-

11 червня 2005 р. застерігала, що встановлення в Конституції України можливості 

позбавлення парламентарного мандата рішенням керівного органу політичної 

партії, до фракції якої у Верховній Раді України належить депутат, надає 

політичним партіям можливість перегляду наслідків виборів, результатом чого 

може стати послаблення українського парламенту. Парламентарій буде змушений 

голосувати не відповідно до власних переконань, а для того, щоб зберегти власне 

членство в парламенті. «Прив'язка» депутатського мандата до членства в 

парламентській фракції не відповідає іншим конституційним принципам. Члени 

парламенту представляють інтереси народу, а не політичної партії. Тому Комісія 

наполегливо рекомендувала усунути з Конституції України п. 6 ч. 2 ст. 81 та ч. 6 

ст. 81. Натомість треба гарантувати вільний та незалежний депутатський мандат 

[66]. Конституційний Суд України у своєму рішенні від 25 червня 2008 р. у справі 

про перебування народного депутата України в депутатській фракції дав офіційне 

тлумачення положень п. 6 ч. 2 ст. 81 Конституції (в тім числі - тлумачення понять 

«невходження» та «виходу» народного депутата України зі складу фракції), 

наголосивши, що порядок невходження, виходу народного депутата України, 

обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), зі складу 

депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) 
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повинен визначатися законом [514]. Також зазначимо, що цей проект змін до 

Конституції передбачав як підстави позбавлення депутатського мандата не лише 

зміну парламентської фракції, а й виключення з фракції у разі порушення 

народним депутатом України дисципліни голосування [477]. Очевидно, автори 

пропозицій змін до конституції використовували чехословацький досвід. 

Чехословацький закон від 26 лютого 1920 р. визначав можливість позбавлення 

депутатського мандата депутата, обраного за виборчим списком політичної партії, 

який порушував дисципліну голосування: голосував не так, як рекомендували 

партійні лідери, а відповідно до власних переконань [764, р. 39]. 

Сучасна європейська практика не передбачає юридичної відповідальності за 

зміну парламентарем своєї належності до парламентської фракції. Може йтися 

лише про морально-політичну відповідальність, що, до речі, підтверджується 

рішеннями конституційних судів європейських країн [763, р. 344]. Проте деякі 

західноєвропейські конституціоналісти висловлюються за доцільність обмеження 

вільного мандата рамками партійної належності з огляду на те, що парламентарів, 

зазвичай, обирають як представників політичних партій, а не як індивідуальних 

кандидатів [646, р. 222]. Ще донедавна видавалося, що український законодавець 

не скористається нормами ст. 81 Конституції України, яка, як уже було зазначено, 

передбачає, що народний депутат позбавляється депутатського мандата «у 

відповідності до закону за рішенням вищого керівного органу відповідної 

політичної партії (виборчого блоку політичних партій). Зазначену точку зору 

підтвердило голосування 18 грудня 2007 р. у Верховній Раді України VI скликання 

з приводу призначення прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Тоді проти 

кандидатури Юлії Тимошенко проголосував народний депутат України від «Нашої 

України - Народної Самооборони» Іван Плющ, незважаючи на те, що між «Нашою 

Україною - Народною Самообороною» та Блоком Юлії Тимошенко було укладено 

договір про утворення парламентської коаліції. Народний депутат України Іван 

Плющ вважав, що у парламенті VI скликання потрібно утворити так звану широку 

коаліцію, участь у якій взяла б також Партія регіонів [645]. Подібна ситуація 

голосування врозріз з позицією фракції простежувалася в парламенті нинішнього - 



258 

 

VIII скликання. Тоді координатор парламентської коаліції, лідер фракції «Блок 

Петра Порошенка» у Верховній Раді Юрій Луценко заявив, що він не вважає за 

доцільне виключати з фракції депутатів, які часто голосують врозріз з рішеннями 

фракції. За його твердженням, у фракції є низка яскравих особистостей, які хочуть 

займати винятково індивідуальну позицію, але про виключення (з фракції) не 

йдеться. Нічого не зміниться, якщо їх виключать з фракції: вони все одно 

залишаться депутатами, а в нас нові голоси не з'являться. На його думку, 

перебування таких депутатів у колективі навчить їх розрізняти справді принципове 

особисте рішення і голосування за неоднозначний для себе документ у рамках 

загального політичного рішення, де кожен бере на себе частину відповідальності. 

Виправити цей войовничий популізм виключенням з фракції неможливо. 

Перебування у фракції і вислуховування кожного разу нових аргументів приведе 

колег до зміни подібної позиції [277]. Проте сьогодні, на жаль, вже можна 

стверджувати про реальне впровадження імперативного мандата в Україні по 

відношенню до народних депутатів України. Зокрема, рішенням ХІІ позачергового 

з’їзду партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» № 8-ПД від 25 березня 2016 

р. достроково було припинено повноваження народних депутатів України Миколи 

Томенка та Єгора Фірсова, у зв’язку з тим, що вони не беруть участі у партійній 

діяльності [38].  Засобом захисту та гарантією прав інших парламентарів - 

«дисидентів» («зрадників») не стала навіть ст. 22 Конституції України, яка 

встановлює, що «при прийнятті нових законів чи змін до чинних законів не 

допускається обмеження змісту та обсягу існуючих прав і свобод» [225]. Як 

слушно зазначають експерти, «це може стати прологом до ревізії процедури 

внесення змін до Конституції дворічної давнини та повернення чинному главі 

держави усієї повноти влади» [609, c. 3].  

Низку законодавчих «пасток», які обмежують свободу голосування 

парламентарів, передбачала ст. 82 Закону України «Про вибори народних 

депутатів України» від 24 березня 2004 р., який, по суті, робив менші політичні 

партії заручниками доброї волі «старшого» партнера у виборчому блоці в разі 

заміщення депутатського місця замість вибулого народного депутата. Відповідно 



259 

 

до ст. 82 зазначеного закону «у разі закінчення мандата народного депутата 

України на передбачених Конституцією та законами України підставах, рішенням 

Центральної Виборчої Комісії вказується на наступного за черговістю кандидата у 

депутати з виборчого списку відповідної партії (блоку). Якщо черговість 

отримання мандата вичерпана, депутатський мандат залишається незаповненим до 

часу проведення чергових чи позачергових парламентських виборів» [399]. У цій 

ситуації виборчий блок скористався правом «регулювання» черги: партія (блок), 

яка взяла участь у поділі депутатських мандатів, може ухвалити рішення про 

вилучення кандидата в депутати зі свого виборчого списку в будь-який час після 

дня виборів до реєстрації цього кандидата як народного депутата України [399]. 

Таке рішення приймає відповідно до статуту партії партійний з'їзд чи 

міжпартійний з'їзд політичних партій, які входять до блоку на день виборів, а 

Центральна Виборча Комісія на підставі цього рішення виключає депутата з 

виборчого списку політичної партії чи виборчого блоку. По суті, в разі потреби 

керівництво великого виборчого блоку могло скликати з'їзд без жодної участі 

представників «малої» партії та прийняти рішення про зміну у виборчому списку 

на користь «основної» партії цього виборчого блоку. Це означає, що великі 

виборчі блоки (наприклад, «Блок Юлії Тимошенко» чи «Наша Україна - Народна 

Самооборона») мали змогу дискримінувати свої менші «союзні» партії, 

шантажуючи їх можливістю зміни у виборчому списку на власну користь. 

Зазначимо, що прагнення впровадити імперативний парламентарний мандат є 

характерним не лише для України. Аналіз норм Конституції Російської Федерації 

від 12 грудня 1993 р. дає підстави стверджувати, що сьогодні у Росії на 

федеральному рівні функціонує модель вільного представницького мандата. 

Зокрема, ст. 3 Конституції РФ визначає, що народ реалізує свою владу 

безпосередньо, а також через органи державної влади та місцевого самоврядування 

[213]. Державна влада у Росії, відповідно до ст. 10 Конституції, поділяється на 

законодавчу, виконавчу та судову. Представницьким та законодавчим органом 

влади у Росії є Федеральні Збори (ст. 94 Конституції РФ), однією з палат яких є 

Державна Дума (ст. 95 Конституції РФ). Безпосереднім виявом волі народу є 
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референдум та вільні вибори (ст. 3 Основного закону РФ). Вибори до Державної 

Думи (ст. 96 Конституції РФ), яка складається з 450 депутатів, також є 

уособленням волі усього народу, а не окремих груп виборців. У ст. 1 Федерального 

Закону «Про статус члена Ради Федерації та статус депутата Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації» також встановлено, що депутат є 

представником народу [344], а відкликання депутата виборцями немає у переліку 

підстав його відкликання до закінчення терміна повноважень депутата Державної 

Думи (ст. 4 зазначеного закону) [344]. Проте у травні 2005 р. до Державної Думи 

РФ було внесено «президентський пакет» 13 проектів законів, які передбачали 

зміни та доповнення до виборчого законодавства. Пропонувалося «збільшити 

відповідальність депутатів перед партією та народом» [385], що і означає 

впровадження імперативного мандата. Хоч як пояснив тодішній голова 

Центральної Виборчої Комісії РФ О. Вєшняков, ці зміни ще не становлять 

імперативного мандата, принаймні у сенсі, в якому ми знаємо це поняття. Тут 

йдеться радше про визнання можливості виборців і партій вносити пропозиції про 

відкликання парламентаря [72]. Державна Дума РФ схвалила запропоновані 

президентом зміни до чинного законодавства і з грудня 2007 р. її депутати стали 

«невільниками» своїх партій. Крім того, внесені до російського виборчого 

законодавства зміни забороняють створювати виборчі блоки, а це усунуло 

можливість блокування депутатів менших політичних партій, до яких у Росії 

належать практично усі «антипрезидентські» партії, окрім хіба що Комуністичної 

партії РФ. 

Зазначена новелізація українського та російського виборчого законодавства 

означає у певному сенсі відродження наявного в радянські часи імперативного 

мандата, лише з тією різницею, що відкликання депутатів відбуватиметься за 

волею не виборців, а партійних лідерів. Проте прагнення до імперативізації 

виборчого мандата не є тільки постсоціалістичним синдромом. Зокрема, у вересні 

1998 р. за ініціативою Гуманістичної партії Італії до Римського Трибуналу було 

внесено підписаний 60 тис. італійців «Проект народної ініціативи». Автори 

проекту вважали, що члени парламенту та депутати органів місцевого 
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самоврядування позбавлені почуття відповідальності перед виборцями, а виборці 

мають право протягом усієї каденції отримувати регулярну та повну інформацію 

про діяльність «своїх» депутатів. Такий діалог може мати форму громадського 

контролю, стимулятора для усунення депутатів із займаних ними посад [794, р. 42-

44]. 

У разі реального впровадження парламентарний імперативний мандат значно 

обмежить свободу народних депутатів України, роль яких полягатиме лише в 

узгодженому з партійним керівництвом «натисканні на кнопку» під час 

голосування. Вільний ж парламентський мандат гарантує депутатові широку 

свободу дій, не пов'язаних інструкціями, звітами та можливістю його відкликання. 

В умовах вільного мандата депутат отримує багато прав та привілеїв з рук 

виборців. Тому у своїй діяльності він має керуватись інтересами усіх громадян, а 

також Конституцією та власним сумлінням. Хоча все ж таки повністю незалежним 

член парламенту є лише теоретично. Народний депутат, по суті, завжди 

«зв'язаний» інтересами виборців. Йдеться не тільки про мажоритарну виборчу 

систему, де за депутата голосують виборці у виборчому окрузі, але також і про 

пропорційну. Політична партія, яка виграла вибори, повинна хоча б частково 

виконати свою виборчу програму, інакше у неї немає шансів на підтримку 

електорату в наступних виборах. Партія визначає політичну програму та впливає 

на депутата, обраного за її виборчим списком. Вона може потребувати від депутата 

звіту, або ж навіть не включити його до виборчого списку у наступних виборах. 

Єдиною санкцією, яка може бути застосована до члена парламенту за неналежне 

виконання парламентського мандата, є його необрання на наступних виборах. 

Тобто відповідальність має політичний, а не правовий характер [718, s. 50]. В 

Україні ж, незважаючи на імперативізацію депутатського мандата, депутат, який 

не виправдав довіри виборців, надалі має шанси бути включеним до 

загальнодержавного виборчого списку політичної партії чи виборчого блоку на 

дальших місцях та знову стати народним депутатом України. 

Для змішаного мандата характерними є такі ознаки: 1) функцію інструкції 

виборців виконує передвиборна програма кандидата у депутати (у разі 
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застосування мажоритарної чи змішаної виборчої системи), або ж програма 

політичної партії (у випадку застосування змішаної виборчої системи); 2) виборці 

можуть відкликати депутата, який не виконує своїх обов'язків. Відкликання 

депутата не є можливим з приводу політичних поглядів чи «втрати довір'я 

виборців». 

Зміна правового статусу парламентаря дає, з одного боку, можливість 

забезпечити вплив громадян на діяльність «народних обранців», а з іншого - не 

робити депутата повністю залежним від виборців та не перешкоджати йому 

самостійно діяти на користь суспільства. Необхідність звітуватися перед 

виборцями - це спосіб співпраці депутатів із суспільством. 

Отже, поєднання традицій, втілених у принципах виборчого права, та новацій 

забезпечує ґенезу традиції виборності влади в Україні, яка передбачає ідею зміни, 

переходу з одного стану в інший. З огляду на це традиція виборності влади в 

Україні є явищем, яке розвивається і характеризує закономірності та особливості 

розвитку виборчого права. 

 

Висновки до розділу 3 

За результатами проведеного у цьому розділі дослідження вважаємо за 

необхідне зазначити наступне. Особливості формування принципу загального 

виборчого права здебільшого дають підстави зазначати про традицію виборності 

влади в Україні, оскільки змагання до загальних виборів характерне для всіх етапів 

історії держави та права, у тім числі й для періодів бездержавності українського 

народу. Порівняльно-правовий аналіз дає змогу наголошувати на особливостях 

становлення принципу загальних виборів як визначального для реалізації традиції 

виборності влади в Україні. Вивчивши законодавчу практику багатьох країн з 

цього питання, можемо стверджувати наявність тенденції до поступового 

зменшення кількості виборчих цензів. Порівняно нечисленні випадки 

запровадження нових обмежень виборчого права, зазвичай, пов'язані з 

необхідністю встановлення додаткових гарантій свободи та демократичності 

виборів і спрямовані передусім на забезпечення рівності прав громадян на 
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заміщення виборних посад (зокрема, шляхом встановлення перешкод для 

використання переваг посадового становища тощо). 

Норми Конституції України не дають змоги чітко визначити перелік осіб, які 

володіють активним виборчим правом у всіх видах місцевих виборів. З одного 

боку, Конституція України встановлює, що громадяни мають право брати участь в 

управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, 

вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. З іншого боку вона передбачає, що до складу сільської, селищної, 

міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями села, 

селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого 

права шляхом таємного голосування. Тобто виникає проблема тлумачення того, чи 

є поняття «житель» тотожним поняттю «громадянин», чи «виборець». Зрештою, 

важливою є також проблема з'ясування того, чи є мешканцем у розумінні закону 

особа, яка в цьому населеному пункті (селі, селищі, місті) володіє нерухомістю й 

постійно там проживає, але не є там зареєстрованою.  

Чинний Закон України «Про місцеві вибори» нечітко визначає коло осіб, які 

володіють активним виборчим правом. Наприклад, хронічні алкоголіки та 

наркомани, які з приводу їхнього примусового лікування зареєстровані поза 

місцем свого перебування, не можуть реалізувати свого права голосу у місцевих 

виборах. Крім того, норми Конституції України не дають змоги чітко визначити 

перелік осіб, які володіють активним виборчим правом у всіх видах місцевих 

виборів. Так, до списку виборців, які братимуть участь у місцевих виборах, можна 

вносити військовослужбовців строкової служби у випадку, якщо вони належать до 

територіальної громади, тобто мають у даному селі, селищі чи місті постійне місце 

реєстрації. Якщо військовослужбовці строкової служби були призвані на військову 

службу саме з цієї території, то, на нашу думку, вони можуть (але не мусять) бути 

включені до списку виборців. Цього однак не вистачає для реалізації активного 

виборчого права, оскільки навіть у випадку включення їх до списку виборців вони 

змушені отримати дозвіл свого командира для того, щоб покинути територію 

військової частини. Подібні обмеження стосуються й осіб, які перебувають у 
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місцях позбавлення волі. Крім того, на нашу думку, український законодавець 

повинен врахувати європейський досвід та допустити до участі в місцевих виборах 

іноземців. 

Окремо слід зосередитися на проблемі вікового цензу для пасивного 

виборчого права в парламентських виборах. На нашу думку, доцільним є 

встановлення двадцятип'ятирічного вікового бар’єру, оскільки його досягнення дає 

змогу кандидатові на парламентський мандат мати певний рівень знань та 

орієнтації у суспільному житті, сформувати свої політичні погляди. Необхідним у 

всіх видах виборів в Україні є запровадження освітнього цензу для осіб, які 

кандидують на виборні посади, а також вимоги володіння ними державною мовою. 

Не менш суттєвою для України є проблема люстрації державних службовців 

загалом та осіб, які претендують на зайняття виборних посад у органах державної 

влади та місцевого самоврядування. Адже чинний нині закон України «Про 

очищення влади» від 16 вересня 2014 р. залишає можливість подальшого 

перебування у владних кабінетах для так званих колишніх, бо встановлює, що 

заходи з очищення влади (люстрації) не стосуються виборних посад. 

Для подальшої модернізації українського виборчого законодавства важливим 

є використання відповідної виборчої системи. Адже наслідком застосування 

відповідного різновиду підрахунку голосів є досягнення результату, який може 

суттєво відрізнятися від результату, досягнутого під час застосування іншого 

різновиду підрахунку голосів виборців. Український законодавець здійснив свого 

часу революційні зміни, запровадивши змішану (мажоритарно-пропорційну), а 

потім й на деякий час «чисто» пропорційну виборчу систему у парламентських та 

місцевих виборах в Україні. З приводу цього суттєво зросла роль політичних 

партій, які покликані стати виразниками інтересів своїх виборців. Саме партійна 

складова виборчої системи потребує ґрунтового запровадження інноваційних 

досягнень. Адже нині в Україні політичні партії є не виразниками інтересів 

виборців, а лобістами відповідних олігархічних чи фінансово-промислових груп. 

Недоліком використання пропорційної виборчої системи в парламентських 

виборах є також і те, що наслідком її використання є позбавлення багатьох регіонів 
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представництва в парламенті. Адже у партійних списках переважає «еліта» столиці 

та поодиноких регіонів. 

Окремого треба зупинитися на проблемі мандату обраних до представницьких 

органів влади. Нині в Україні є наявною тенденція щодо відродження 

імперативного мандата. При цьому вирішальну роль у відкликанні депутатів 

відіграватимуть не виборці, а партійні лідери. У разі реального впровадження 

парламентарний імперативний мандат значно обмежить свободу народних 

депутатів України, роль яких полягатиме лише в узгодженому з партійним 

керівництвом «натисканні на кнопку» під час голосування. Вільний ж 

парламентський мандат гарантує депутатові широку свободу дій, не пов'язаних 

інструкціями, звітами та можливістю його відкликання. Що стосується місцевих 

виборів, то тут, на нашу думку, може бути впроваджено елементи звітності 

депутатів, але не перед партійними лідерами, а перед виборцями. 
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РОЗДІЛ 4 

ТРАДИЦІЯ ВИБОРНОСТІ ЯК ОСНОВА ПРИНЦИПІВ ВІЛЬНИХ, РІВНИХ, 

ПРЯМИХ ВИБОРІВ ТА ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ 

 

4.1 Вільні вибори як історико-правова передумова формування 

демократії в Україні 

 

Вільність виборів, на думку Г. Кельзена, зводиться в основному до права 

голосування [178, с. 38]. Як слушно зауважували М. Банкович та Я. Ткачинський, 

вільні вибори є основною передумовою формування демократичної системи. Цим 

шляхом народ-суверен приймає рішення щодо того, хто здійснюватиме управління 

державою від його імені та за його мандатом. Довіра виборців, виявлена під час 

голосування, - єдина легітимізація для тих осіб, що здійснюють владні 

повноваження [656, s. 53]. Тобто вільні вибори проводять для того, щоб кожний 

громадянин, який володіє виборчим правом, мав можливість реалізувати його 

відповідно до власних уподобань та поглядів [194, с. 31]. Вони є показником 

демократичного розвитку країни [186, с. 34], центральним елементом політичного 

процесу та визначальною характеристикою участі громадян у політичному житті 

демократичних країн [37, с. 28]. Мета вільних виборів - забезпечення фактичної, 

активної та постійної політико-правової участі громадян у вирішенні усіх 

найважливіших аспектів суспільного життя. Як зазначає Б. Райковський, «з одного 

боку, такий принцип повинен гарантувати виборцеві свободу виявлення волі на 

виборах... Однак, з іншого боку, свобода стосується й процесу формування волі 

виборця. Законний інтерес політичних партій і кандидатів полягає в тому, щоб, по 

можливості, схилити громадян на свій бік» [499, с. 70]. Вільні вибори - бар'єр для 

зловживання владою, бо, за твердженням Шарля Луї де Монтеск'є, кожна людина, 

яка володіє владою, схильна до зловживання нею, та посувається так далеко, аж 

зустріне межу [311, с. 136]. На його думку, псування кожної влади починається з 

псування її принципів [311, с. 136]. Вільні вибори становлять основний елемент 
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стабільної демократії, будучи однією з підвалин правової держави. Адже ще в 

Декларації прав Вірджинії від 12 червня 1776 р. зазначено, що вибори тих, що 

мають бути представниками народу, повинні бути вільними; кожен, хто достатньо 

та постійно пов'язаний з добром спільноти, має право голосу [120, с. 82-86]. Тому, 

як стверджував Л. Ентін, ці основні принципи є широко знаними та безсумнівними 

[632, с. 437]. 

Принцип вільних виборів закріплено у ст. 3 Протоколу № 1 Конвенції про 

захист прав людини та основних свобод 1950 р. та у ст. 71 Конституції України, 

яка встановлює, що «вибори до органів державної влади та органів місцевого са-

моврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого 

виборчого права шляхом таємного голосування. Виборцям гарантується вільне 

волевиявлення» [225]. Щодо застосування цього принципу в сучасній українській 

державі, погоджуємося з думкою про те, що принцип вільних виборів є чи не 

найменш регульований в українському виборчому законодавстві порівняно з 

іншими демократичними принципами виборів [42, с. 39]. Запровадження інституту 

вільних виборів - передумова розвитку громадянського суспільства. Адже 

народовладдя є важливим елементом, що відображає якісні риси демократичної 

правової держави. Як слушно зауважив П. Вінчорек, наявність у державі вільних 

виборів на виборні посади не є, щоправда, єдиною, проте дуже важливою 

складовою політичної демократії [827, р. 205]. Учений вважає, що зазначати про 

вільні вибори можна лише у випадку, коли: 

а)  пасивне виборче право має загальний характер та не обмежується цензами 

(наприклад, цензами походження, релігії, освіти, статі, майновим цензом); 

б) вибори відбуваються регулярно, у визначених законодавством каденціях. 

Каденція виборного органу не є продовжуваною; 

в) вибори проводяться серед необмеженої кількості кандидатів; 

г) кандидати та їхні групи підтримки можуть вільно пропагувати серед виборців 

свої ідеї та програми; 

д) організацією виборів займаються самі виборці або незалежні від законодавчої 

та виконавчої влади виборчі органи; 
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е)  вибори відбуваються без примусу та у цілком вільний спосіб; 

є) визначення результатів голосування та результатів виборів відбувається 

прозоро та відповідно до закону; 

ж) отримання переможцем виборів мандата відбувається без перешкод [827, 

р. 205]. 

Очевидним є те, що наслідком усунення народу від можливості прийняття 

рішень у справах державної ваги, у тім числі й шляхом заборони проведення 

вільних виборів до органів державної влади, є зміна форми правління та устрою 

держави. Наслідком встановленої у Конституції та у виборчому законодавстві 

України процедури формування органів законодавчої влади та місцевого 

самоврядування є реалізація цілого комплексу політичних прав та свобод 

громадян: свободи думки та слова, мітингів та демонстрацій, права доступу до 

інформації та її розповсюдження, свободи засобів масової інформації, свободи 

об'єднань. Принцип вільних виборів повинен гарантувати виборцеві свободу 

голосування у виборах. З іншого боку, принцип вільних виборів стосується 

процесу формування волі виборців. У цьому випадку виникає конфлікт інтересів 

політичних партій, які пропонують застосування пропорційної виборчої системи, 

політичних партій та окремих кандидатів, що пропонують застосовувати змішану 

виборчу систему, а також тих кандидатів, які пропонують застосовувати 

мажоритарну виборчу систему. 

В умовах передвиборної боротьби виборець перебуває під постійним тиском з 

боку конкуруючих між собою політичних груп та кандидатів, які часто пробують 

чинити неофіційний вплив на виборців. Загалом зазначимо, що вчинення 

неофіційного впливу не є забороненим, якщо воно не межує з примусом. 

Український досвід підтверджує, що таким неофіційним впливом дуже часто 

зловживають. Зокрема, майже в усіх останніх парламентських, а також у 

президентських виборах 2010 р., в Україні влада значно зловживала так званим 

церковним ресурсом. Зокрема, у виборчих програмах Партії регіонів було 

наголошено, що вона є активним захисником інтересів Української православної 

церкви Московського патріархату. При цьому представники УПЦ МП на чолі з 
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тодішнім митрополитом Володимиром Сабоданом під час богослужінь у церквах, 

інтерв'ю для газет та інших засобів масової інформації агітували за цю політичну 

силу та за кандидатуру Віктора Януковича на пост глави держави, схиляючи 

вірних до голосування за них. 

Дещо іншою є ситуація з так званим офіційним впливом, який значно порушує 

принцип вільних виборів. Оскільки у процесі виборів відбувається легітимізація 

держави та її структур, виборча агітація із застосуванням державних структур 

повинна бути забороненою. Це не означає, що представники влади на час виборів 

повинні перестати інформувати громадян про ухвалені ними рішення, що 

стосуються завдань, які належать до органів влади та місцевого самоврядування: 

управління освітою, комунальним господарством та ін. Таке інформування 

повинно мати постійний характер, незалежно від того, чи відбуваються вибори, чи 

ні. 

Вільність виборів стосується двох аспектів: можливості самостійного 

прийняття рішення виборцем щодо участі у виборах та можливості самостійного 

прийняття рішення щодо того, якому кандидатові віддати свій голос. Закон 

зобов'язує державу забезпечити умови для вільного формування волі виборців та її 

вільного виявлення у процесі голосування. Він також встановлює низку 

заборонених та суспільно небезпечних діянь (погроза, підкуп, шантаж і т.д.), що 

перешкоджають вільному формуванню та виявленню волі виборців. За порушення 

цієї заборони передбачена в тім числі й, відповідно до ст. 157 Кримінального 

кодексу України, кримінальна відповідальність [242]. 

Хоча принцип вільних виборів закріплений в українському законодавстві ще з 

часів Української Народної Республіки, а пізніше й у виборчому законодавстві 

Української РСР, варто відрізняти факт проголошення цього принципу від його 

дотримання. Вільні вибори дають змогу громадянам демократичних держав 

визначати політичний склад та майбутній напрямок державної політики. Вони 

характеризуються тим, що: 
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- збільшують вірогідність мирної передачі влади. Партії та кандидати, що 

програли, схильні визнати результати виборів та мирно віддати владу 

наступникам; 

- не забезпечують демократії як такої, адже для здійснення фальсифікації 

виборчого процесу може застосовуватися адміністративний ресурс. 

Забезпечити вільні вибори потрібно завдяки таким чинникам: 

-  загальне виборче право для всіх чоловіків та жінок, що мають право голосу; 

- свобода реалізації права кандидувати на виборну посаду; 

- свобода слова для кандидатів та політичних партій - демократичні держави 

не можуть обмежувати критику кандидатами та політичними партіями існуючої 

влади; 

- диверсифікація джерел отримання об'єктивної інформації, існування вільної 

преси; 

- свобода об'єднань для проведення політичних зустрічей та проведення 

виборчої кампанії; 

- заборона перебування представників політичних партій та кандидатів у 

депутати біля виборчих урн у день виборів. Члени виборчих комісій не можуть 

рекомендувати виборцям за кого голосувати; 

- контроль за підрахунком виборчих бюлетенів. 

Вільні вибори означають, що виборець самостійно приймає рішення щодо 

участі у виборах. На результати голосування не повинна впливати явка виборців: 

якщо проголосував принаймні один виборець - вибори вважають такими, що від-

булися. Хоча обрання колегіального органу державної влади чи місцевого 

самоврядування невеликою кількістю голосів зменшує рівень його легітимності, 

або ж необхідне повторне голосування, якщо законодавець передбачив, що вибори 

є дійсними за умови досягнення мінімального порогу участі виборців у 

голосуванні. Зазначимо, що в деяких державах участь у виборах є обов'язковою. 

Наприклад, у Бельгії перша неявка на вибори без поважної причини карається 

штрафом у розмірі 50 євро. У випадку повторного порушення сума штрафу збіль-

шується до 125 євро. Після четвертого «прогулу» громадянин позбавляється 
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виборчих прав на десять років, а також можливості отримати посаду на державній 

службі. Практика накладення штрафів у розмірі від 25 до 70 євро існує також в 

Австрії, Італії, Німеччині, Кіпрі, Люксембурзі [88]. Водночас українське 

законодавство такого обов'язку не встановлює, хоча заклики зробити участь у 

виборах обов'язковою лунають усе частіше. 

Український виборець має суттєвий досвід голосування як за змішаною, так і 

за пропорційною виборчими системами, а виборчі списки партій є предметом його 

уважного вивчення. У парламентських виборах останніх VII та VIII скликань 

застосовували змішану виборчу систему. Водночас виборці мають досвід 

голосування за «чисто» пропорційною системою, яка була вперше застосована у 

виборах 2006 р., коли одночасно відбулося голосування у парламентських та 

місцевих виборах. Щоправда тоді законодавець також зробив виняток з приводу 

застосування виборчої системи у місцевих виборах: вибори депутатів міських, 

районних в містах, районних, обласних рад та Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим відбувалися за пропорційною виборчою системою, натомість 

депутати сільських, селищних рад, а також сільські, селищні, міські голови 

обиралися за мажоритарною виборчою системою [387]. 

Відповідно до ст. 10 нині чинного парламентського виборчого закону, право 

висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які мають право 

голосу. Це право реалізується ними через партії або шляхом самовисування 

відповідно до цього Закону [402]. З наведеної норми закону випливає, що правом 

висування кандидатів у народні депутати володіють не тільки політичні партії, а й 

громадяни. Щодо політичних партій зазначимо, що вони, з одного боку, 

забезпечують громадянам непряму участь у здійсненні влади, а з іншого є 

інструментом у руках політичних еліт відповідних партій, що формують погляди 

тієї частини суспільства, яка перебуває у сфері впливу відповідної партії [836, 

s. 67]. Свого часу законодавець, захищаючись від можливої появи значної кількості 

так званих передвиборних «партій-одноденок», встановлював, що в 

парламентських виборах в Україні кандидатів у депутати може висувати партія, 

яка зареєстрована в установленому законом порядку не пізніше, ніж за триста 
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шістдесят п'ять днів до дня виборів, або виборчий блок партій за умови, що всі 

партії, які входять до його складу, зареєстровані не пізніш як за триста шістдесят 

п'ять днів до дня виборів [416]. У нині чинному парламентському виборчому 

законі такої норми немає, тобто реальною є загроза створення надмірної кількості 

політичних партій, які фактично виконують функцію обслуговування інтересів 

певних осіб чи фінансово-промислових груп, зацікавлених у наявності «свого» 

лобі в парламенті. Зазначимо, що така проблема існує у багатьох 

постсоціалістичних державах, де значна кількість зареєстрованих політичних 

партій не здійснює жодної політичної діяльності. Як стверджує К. Войтащик, 

приблизно 40% зареєстрованих політичних партій є такими, що не діють або ж 

здійснюють діяльність, що є типовою для лобістських груп [829, s. 230-231]. 

У ст. 52 нині чинного парламентського виборчого закону визначено, що 

висування кандидатів у депутати партіями розпочинається за дев'яносто і 

закінчується за сімдесят дев'ять днів до дня голосування [402]. Цей строк було 

значно зменшено порівняно із законом, що врегульовував парламентський 

виборчий процес у виборах 2006 р. та дострокових виборах 2007 р., ст. 55 якого 

передбачала, що висування кандидатів у депутати розпочинається за сто 

дев'ятнадцять днів і закінчується за дев'яносто днів до дня виборів [416]. Так само 

ст. 53 нині чинного закону України «Про вибори народних депутатів України» 

встановлює, що партія може висунути виборчий список кандидатів у депутати від 

партії у загальнодержавному окрузі у кількості, яка не перевищує 225 осіб, а також 

по одному кандидату у депутати в кожному одномандатному окрузі [402]. 

Водночас ст. 57 попереднього парламентського виборчого закону передбачала, що 

кількість кандидатів у депутати, що висуваються партією (блоком), не може 

перевищувати кількості депутатів, яка становить конституційний склад Верховної 

Ради України, визначений Конституцією України, та не може бути меншою від 

вісімнадцяти осіб [416]. Закон встановлює, що висування кандидатів, формування 

та затвердження виборчого списку кандидатів у депутати від партії у загально-

державному окрузі та висування кандидатів у депутати від партії в одномандатних 

округах здійснюється партією на з'їзді (зборах, конференції) у порядку, 



273 

 

встановленому статутом партії. Партія може висунути кандидатом у депутати 

особу, яка є членом цієї партії, або безпартійну особу, яка має право бути обраною 

депутатом [402]. Ефективним засобом захисту від напливу надмірної кількості 

партій у багатомандатному виборчому окрузі та кандидатів у депутати в 

одномандатних виборчих округах мала б стати грошова застава. Зокрема, ст. 56 

чинного парламентського виборчого закону встановлює, що партія, яка висунула 

виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, після 

початку виборчого процесу та до подання документів Центральній виборчій 

комісії для реєстрації кандидатів у депутати вносить у безготівковому порядку на 

спеціальний рахунок ЦВК грошову заставу в розмірі однієї тисячі розмірів 

мінімальної заробітної плати [402], тобто в останніх парламентських виборах у 

жовтні 2014 р. йшлося про «партійну» грошову заставу в розмірі одного мільйона 

двохсот п'ятидесяти чотирьох тисяч п'ятисот сорока гривень. Що стосується 

виборів у одномандатних округах, то ця ж стаття передбачає, що партія, яка 

висунула кандидата в депутати в одномандатному окрузі, кандидат у депутати, 

який балотується в одномандатному окрузі в порядку самовисування, після 

початку виборчого процесу та до подання документів Центральній виборчій 

комісії для реєстрації вносить на спеціальний рахунок ЦВК грошову заставу в 

розмірі десяти розмірів мінімальної заробітної плати [402], тобто дванадцять тисяч 

п'ятсот сорок п'ять гривень сорок копійок. Грошова застава, внесена партією, яка 

висунула виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, 

повертається у разі, якщо за підсумками виборів партія отримала право на участь у 

розподілі депутатських мандатів (тобто отримала не менше 5% голосів виборців), у 

восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів 

на рахунок партії. Така ж процедура повернення застосовується щодо грошової 

застави, внесеної партією, яка висунула кандидата в депутати в одномандатному 

окрузі та кандидатом у депутати, який балотувався в одномандатному окрузі в 

порядку самовисування [402]. Проте, з огляду на той факт, що в парламентських 

виборчих перегонах 2014 р. брало участь двадцять дев'ять політичних партій, 
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подекуди зовсім незнайомих українському виборцеві7, та величезна кількість 

кандидатів в одномандатних виборчих округах, як самовисуванців, так і кандидатів 

під «партійними прапорами», можна констатувати, що грошова застава в її 

нинішньому варіанті своєї запобіжної функції не виконує та її варто суттєво 

підвищити як у першому, так і в другому випадках. Подібна ситуація відбувалася й 

раніше - у парламентських виборах в Україні 2006 р. та в дострокових виборах 

2007 р., коли застосовувалася виключно пропорційна виборча система та 3% 

прохідний бар'єр. Тоді політичні партії та блоки політичних партій - учасники 

виборчого процесу вносили у безготівковому порядку на спеціальний рахунок 

Центральної виборчої комісії, відповідно до ст. 57 чинного на той час закону, 

грошову заставу у розмірі двох тисяч мінімальних розмірів заробітної плати [416]. 

Отже, зменшення в останніх парламентських виборах розміру грошової застави 

для партій удвічі спричинило ситуацію, за якої кількість партій - учасників 

виборчого процесу зросла до такого рівня, що подекуди стало складно 

стверджувати про конкуренцію політичних програм. Йдеться радше про 

конкуренцію фінансово-промислових груп, які інвестують кошти у фінансування 

лобінгу своїх інтересів, не особливо переймаючись при цьому назвами та 

програмами створених з цією метою квазіпартій. 

Застарілою та болючою проблемою, яка простежується як у парламентських, 

так і в місцевих виборах в Україні, є подання деякими кандидатами у депутати 

неправдивої інформації щодо себе чи подання своїх кандидатур у складі різних 

суб'єктів виборчого процесу - політичних партій і, свого часу, партій та виборчих 

блоків. Наприклад, у 2006 р. колишній голова Львівської обласної ради Михайло 

Сендак одночасно кандидував до українського парламенту від виборчого списку 

Селянської партії України та до Львівської обласної ради від виборчого списку 

Блоку Юлії Тимошенко. Після виявлення цього факту журналістами він 

відмовився від участі у місцевих виборах на користь парламентських [565]. Однак 

Селянська партія України не здолала виборчого порогу і тому Михайло Сендак не 

потрапив до парламенту. Подібною була й ситуація в Криму, де виборча комісія 

                                                           
7 Наприклад «Інтернет партія», партія «5.10», «Зелена планета», «Сила і честь». 
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скасувала рішення про реєстрацію одного з кандидатів у депутати з того приводу, 

що він одночасно балотувався у депутати від чотирьох виборчих списків, 

стверджуючи, що ідеологія кожної з цих політичних партій є для нього близькою. 

Зазначимо, що ст. 64 чинного на той час парламентського виборчого закону 

визначала, що Центральна виборча комісія не пізніше ніж за три дні до дня виборів 

приймає рішення про скасування реєстрації окремого кандидата в депутати, 

включеного до виборчого списку партії (блоку), з виключенням його з виборчого 

списку в разі включення кандидата у депутати до кількох виборчих списків партій 

(блоків) за наявності його письмових заяв про згоду балотуватися від цих партій 

(блоків). 

Важливим етапом на шляху розвитку українського виборчого законодавства 

стало створення Конституційного Суду України [449, с. 8-24], який розпочав 

діяльність 18 жовтня 1996 р., а 13 травня 1997 р. ухвалив своє перше рішення. 

Орган конституційної юстиції неодноразово ухвалював рішення з приводу різного 

роду обмежень виборчого права. Одне з таких обмежень встановлював 

парламентський виборчий закон 1997 р., який передбачав у ст. 3, що здійснення 

виборчого права зупиняється для осіб, які за вироком суду перебувають в місцях 

позбавлення волі, - на час перебування в цих місцях [403]. Ця ж стаття 

встановлювала, що військовослужбовці Збройних Сил, Національної гвардії, 

Прикордонних військ, Управління державної охорони, військ Цивільної оборони, 

Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України 

військових формувань, крім тих осіб, які проходять строкову військову або 

альтернативну (невійськову) службу, особи рядового і начальницького складу 

органів внутрішніх справ України, судді і прокурори, а також державні службовці 

можуть бути зареєстровані кандидатами в депутати, якщо на момент реєстрації 

вони подадуть до окружної виборчої комісії особисте зобов'язання про припинення 

виконання службових повноважень на період виборчої кампанії [403]. 

Конституційний Суд України своїм рішенням у справі за конституційними 

поданнями народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) Закону України «Про вибори народних депутатів України» 
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(справа про вибори народних депутатів України) від 26 лютого 1998 р. визнав за-

значені вище положення Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» від 24 вересня 1997 р. такими, що не відповідають Конституції України 

(є неконституційними) [518]. Унаслідок цього парламентом України було внесено 

відповідні зміни до закону. Крім того, Конституційний Суд України також визнав 

неконституційною частину 3 ст. 20 цього ж закону, за якою та сама особа могла 

бути включена лише до одного списку кандидатів у депутати від політичної партії, 

виборчого блоку партій та одночасно висунута лише в одному одномандатному 

виборчому окрузі [518]. Таке рішення Конституційного Суду зробило неможливим 

одночасне кандидування багатьох представників влади та великого бізнесу за 

виборчим списком політичної партії чи блоку в багатомандатному виборчому 

окрузі та шляхом самовисування чи висування трудовим колективом в 

одномандатному виборчому окрузі. 

Інші принципи застосовували в період парламентських виборів до Верховної 

Ради України І та ІІ скликань, тобто у 1990 та 1994 рр., на час проведення яких 

основним законом, хоча й істотно «модернізованим», була Конституція 

Української РСР 1978 р. На момент ухвалення парламентом наприкінці 1989 р. 

Закону Української РСР «Про вибори народних депутатів Української РСР» [404] у 

колишньому Радянському Союзі відбувалися складні відцентрові процеси. 

Центральна влада у СРСР слабшала, а республіканська вагалася між настроями 

власного народу та вказівками з центру. Прийняття нового парламентського 

виборчого закону за таких умов спричинило гостру критику з боку демократичних 

сил, у тім числі й низку страйків та демонстрацій, де критикували партійні та 

радянські органи влади, а також сумніву піддавалася провідна роль комуністичної 

партії [164]. Право висування кандидатів у народні депутати Української РСР 

належало трудовим колективам, громадським організаціям, колективам 

професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, зборам 

виборців за місцем проживання і військовослужбовців по військових частинах, які 

знаходяться на території даного виборчого округу [404]. У парламентському законі 

зразка 1989 р. не було жодної згадки про можливість самостійного висування 
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власної кандидатури на посаду народного депутата Української РСР, натомість 

таке право мали трудові колективи та громадські організації. Висування 

кандидатів у депутати відбувалося на зборах (конференціях) трудових колективів, 

колективів професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних 

закладів, які нараховують не менш як 200 чоловік [404]. За погодженням з 

відповідною окружною виборчою комісією трудові колективи, колективи 

професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів меншої 

чисельності могли проводити об'єднані збори. При цьому загальна кількість 

учасників зборів повинна була становити не менш як 200 чоловік [404]. Крім того, 

висування кандидатів у народні депутати Української РСР могли відбуватися на 

з'їздах, конференціях, пленумах, загальних зборах обласних, районних, міських, 

районних у містах органів громадських організацій; на зборах виборців за місцем 

проживання, які скликалися відповідними Радами народних депутатів або їх 

президіями спільно з окружною виборчою комісією як за їхньою ініціативою, так і 

за пропозицією громадських селищних, сільських, вуличних, квартальних, 

дільничних, домових комітетів. Пропозиція про проведення зборів розглядалася 

Радою народних депутатів або її президією спільно з окружною виборчою 

комісією в триденний строк. Збори вважалися правомочними, якщо на них були 

присутні не менш як 200 виборців, які проживають на відповідній території 

виборчого округу [404]. Право висування кандидатів у народні депутати 

Української РСР мали також збори військовослужбовців, які скликалися 

командуванням військових частин [404]. Ця, дещо модифікована, норма 

радянського виборчого законодавства ще донедавна залишалася нормою 

українського парламентського виборчого закону. Зокрема, ст. 57 закону України 

«Про вибори народних депутатів України» від 25 березня 2004 р. встановлювала, 

що висування кандидатів у депутати партією здійснювалося на її з'їзді (зборах, 

конференції), а блоком - на міжпартійному з'їзді (зборах, конференції) партій, що 

входять до блоку. У з'їзді (зборах, конференції), на якому здійснюється висування 

кандидатів у депутати, повинно брати участь не менше 200 делегатів [399]. 

Водночас змістовно відповідна їй ст. 53 нині чинного закону України «Про вибори 
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народних депутатів України» від 17 листопада 2011 р. передбачає, що висування 

кандидатів, формування та затвердження виборчого списку кандидатів у депутати 

від партії у загальнодержавному окрузі та висування кандидатів у депутати від 

партії в одномандатних округах здійснюється партією на з'їзді (зборах, 

конференції) в порядку, встановленому статутом партії [402]. Тобто сьогодні 

законодавець дозволив визначати підстави для визнання рішення про 

правомочність висування кандидата в депутата від політичної партії статутним 

партійним документам. 

Рисою радянського виборчого законодавства було те, що воно встановлювало, 

що громадянин Української РСР не може бути одночасно народним депутатом 

більш як у двох Радах народних депутатів. Цей принцип було змінено законом 

України «Про вибори народних депутатів України» від 18 листопада 1993 р., який 

регулював процес проведення парламентських виборів в Україні у 1994 р. та 

встановлював у ст. 2, що народний депутат України не може бути одночасно 

депутатом іншого представницького органу державної влади або органу місцевого 

чи регіонального самоврядування [401]. Зазначимо, що в цьому законі йшлося не 

тільки про місцеве, а й про регіональне самоврядування, якого донині не існує в 

Україні, бо місцеві ради усіх рівнів належать до системи місцевого 

самоврядування. 

Висування кандидатів у народні депутати Української РСР в 1990 р. 

відбувалося під «пресом» та контролем комуністичної партії. Однак навіть у цих 

умовах збори виборців та демонстрації означали, що виборчі комісії не зуміли 

втримати ситуації під цілковитим контролем партії. Наслідком таких суспільно-

політичних змін стало те, що до Верховної Ради Української РСР у 1990 р. було 

висунуто та обрано низку осіб, які належали до опозиційних сил або ж до їхніх 

симпатиків. Проте лише після 1994 р. можна стверджувати про те, що Верховна 

Рада України стала власне парламентом у повному розумінні цього слова, зокрема, 

й таким, який обирався із застосуванням принципу вільних виборів. Ідеологічна 

монополія Комуністичної партії перестала тоді існувати не тільки теоретично, а й 

фактично. Парламентські вибори 1994 р. в Україні можна визначити як 
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передостанні вибори, в яких трудові колективи мали право висунення кандидатів у 

депутати та перші, у яких таке право мали партії та виборчі блоки. Щоправда 

виборчий парламентський закон зразка 1993 р. ускладнив цю процедуру, зробивши 

її двоступеневою. Спочатку тодішні суб'єкти права висування кандидатів у 

депутати, до яких належали партії, виборчі блоки, трудові колективи та виборці 

висували претендента на кандидата в депутати. Під час висування претендента на 

кандидата в депутати виборцями не менш як десять виборців, що проживають у 

межах виборчого округу, по якому висували кандидата, підписували заяву про це з 

зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, серії і номера 

паспорта, домашньої адреси кожного з виборців [401]. Другий крок полягав у тому 

що, відповідно до ст. 23 цього закону, претендент на кандидата в депутати, 

висунутий виборцями, партією (виборчим блоком), трудовим колективом, міг бути 

зареєстрований як кандидат у депутати, якщо його підтримають своїми підписами 

не менш як 300 виборців даного виборчого округу [401]. Під час реєстрації також 

вносили грошову заставу в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів 

громадян [401]. 

Починаючи з 1994 р. політичні партії конкурують між собою за голоси 

виборців. У ст. 7 закону України «Про вибори народних депутатів України» від 18 

листопада 1993 р. встановлено, що право висування кандидатів у депутати нале-

жить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується як 

безпосередньо, так і через політичні партії та їх виборчі блоки, зареєстровані 

відповідно до законодавства, та трудові колективи [401]. 

Цікавим, на нашу думку, є проведення порівняння порядку висування та 

реєстрації кандидатів у народні депутати України та послів до Сейму Республіки 

Польща, яка, будучи історично та географічно близькою Україні, має значний до-

свід проведення успішних реформ, у тім числі й реформи виборчого 

законодавства. Передусім зазначимо, що в Польщі застосовують пропорційну 

виборчу систему, а в Україні - змішану. При цьому у пропорційній частині цієї 

виборчої системи в Україні кандидати у народні депутати України висуваються у 

загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками 
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кандидатів у депутати від політичних партій. Водночас у Польщі відмінний від 

українського інститут висування окружних виборчих списків. Відповідно до ст. 

139 Ординації до Сейму Республіки Польща та до Сенату Республіки Польща від 

12 квітня 2001 р., виборчий комітет може висунути у кожному виборчому окрузі 

окружний виборчий список кандидатів у депутати (послів). Кандидувати можна 

тільки в одному виборчому окрузі та в одному виборчому списку [774]. В Україні 

сьогодні немає обов'язку підтримки виборцями виборчих списків кандидатів у 

народні депутати, хоча, як було зазначено вище, така практика існувала на 

початках новітньої української держави. Натомість у Польщі окружний виборчий 

список мають підтримати щонайменше 5000 виборців, які постійно проживають у 

відповідному виборчому окрузі [774]. Результати парламентських виборів 2006 р., 

2007 р., 2012 р. та 2014 рр., як чергових, так і дострокових, підтверджують 

висновок про те, що запровадження подібної до польської процедури формування 

виборчих списків могло би заощадити видатки українського державного бюджету 

на проведення своєрідного виборчого «параду», який однак не дав змоги належно 

легітимізувати єдиний орган законодавчої влади в Україні. Наприклад, у 

парламентських виборах 2006 р. із 45 політичних партій та виборчих блоків, які 

брали участь у виборах, тільки п'ять з них подолало 3% виборчий бар'єр, а 

Комуністична партія України, яка у 90-х роках ХХ ст. займала майже половину 

місць українського парламенту, ледве подолала цей поріг. Зокрема, у виборах 2006 

р. Партія регіонів отримала підтримку 32,14% виборців; Блок Юлії Тимошенко - 

22,29%; Блок «Наша Україна» - 13,95%; Соціалістична партія України - 5,69%; 

Комуністична партія України - 3,66% [56]. Якщо б свого часу український 

парламент погодився з пропозицією тодішнього Президента України Віктора 

Ющенка та підвищив виборчий поріг з 3% до 7% [52], то у 2007 р. з огляду на 

ідеологічну подібність Блоку Юлії Тимошенко та Блоку «Наша Україна - Народна 

Самооборона» в Україні могла б постати двопартійна система: Блок Юлії 

Тимошенко та Блок «Наша Україна - Народна Самооборона» - на чолі 

пан’європейського та Партія регіонів - на чолі проросійського напрямку розвитку 

держави. До обраного у 2002 р. за змішаною мажоритарно-пропорційною 



281 

 

виборчою системою українського парламенту, коли по відношенню до політичних 

партій та блоків політичних партій застосовували 4% виборчий поріг, депутатські 

мандати отримали представники шести політичних партій та виборчих блоків. 

Якщо б тоді виборчий поріг становив 1% (як, наприклад, у Державі Ізраїль), то в 

парламенті України 2002 р. було б представлено тринадцять політичних сил, у 

парламенті 2006 р. - дванадцять політичних сил, парламенті 2007 р. - сім 

політичних сил, парламенті 2012 р. - вісім політичних партій. Щоправда у 

парламентських виборах 2012 р. неочікувано високу підтримку (13,18%) отримала 

Комуністична партія України, зоряний час якої здавалось би з об'єктивних та 

суб'єктивних причин давно минув, однак її підтримка виборцями подвоїлася 

порівняно з 2007 р. із 5,39% до 13,18%. Непоодинокими в українських реаліях під 

час створення виборчих блоків були випадки своєрідного політичного «шлюбного 

мезальянсу» між партіями, який не поєднувало жодне ідеологічне підґрунтя. 

Наприклад, у парламентських виборах 2006 р. опозиційний блок «Не Так!» 

поєднував у своєму складі представників Соціал-демократичної партії України 

(об'єднаної), Республіканської партії України, Всеукраїнського політичного 

об'єднання «Жінки за майбутнє», політичної партії «Всеукраїнське об'єднання 

«Центр». З огляду на це український законодавець повинен розуміти, що наслідком 

суттєвого зниження виборчого порогу в українських умовах може стати наплив 

значної кількості популістів, які будуватимуть свою передвиборну стратегію на 

підживленні етнічних, мовних, регіональних та релігійних антагонізмів. 

Негативним аспектом у разі підвищення виборчого порога до 7% у парламентських 

виборах в Україні стане те, що у Верховній Раді України забракне представників 

лівих партій. Наприклад, у виборах 2006 р. загальна кількість голосів виборців, 

відданих за партії, які не перетнули виборчого порогу, становила майже 23%. У 

разі застосування 7% виборчого порогу кількість таких голосів мала б значно 

зрости. Тому вважаємо, що до часу досягнення стабільності політичних симпатій 

українських виборців доцільно було б залишити виборчий поріг для політичних 

партій на нинішньому 5% рівні, або ж навіть зменшити його до 3- 4% голосів 

виборців. 
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Зазначимо, що зібрання 5000 підписів підтримки для відповідної партії в 

межах одного виборчого округу, як це відбувається в Польщі, в Україні не є 

неможливим завданням навіть для кількісно малої політичної партії, яка може не 

мати значної підтримки виборців, але володіти добре розбудованою місцевою 

партійною структурою. Українське законодавство не передбачає також можливості 

створення за прикладом Польщі виборчого комітету, який, відповідно до ст. 98 

Ординації до Сейму Республіки Польща та до Сенату Республіки Польща від 12 

квітня 2001 р., складається з щонайменш п'ятнадцяти громадян, що мають право 

голосу [773]. Ця ж стаття передбачає, що для створення такого комітету у Польщі 

необхідним є зібрання щонайменше 1000 підписів громадян, які мають право 

обирати депутатів [773]. Крім того, українське виборче законодавство, допускаючи 

сьогодні можливість самовисування, не передбачає участі у виборах позапартійних 

об'єднань громадян. Безпартійні виборці можуть брати участь у парламентських 

виборах або шляхом самовисування, або ж у разі їхнього включення до виборчих 

списків політичних партій. Така ситуація є наслідком того, що вітчизняна виборча 

система не встановлює можливості окружних виборчих списків. 

На відміну від українського, польське виборче законодавство запроваджує 

щодо кандидата в посли Республіки Польща вимогу подання заяви щодо роботи чи 

служби в органах державної безпеки чи співробітництва з ними у 1944-1990 роках, 

або ж інформації про подання такої заяви, відповідно до ст. 144 Ординації до 

Сейму Республіки Польща та до Сенату Республіки Польща від 12 квітня 2001 р., у 

зв'язку з кандидуванням на іншу публічну посаду, з яким пов'язаний обов'язок 

подання такої заяви [773]. Лишень у вересні 2014 р., тобто за місяць до проведення 

позачергових парламентських виборів, Верховна Рада України ухвалила Закон 

України «Про очищення влади» [455]. Цей закон встановлює заборону на зайняття 

протягом десяти років з дня набрання чинності ним низки посад для значної 

кількості посадових та службових осіб, щодо яких здійснюється очищення влади 

(люстрація), а також (з понад двадцятирічним запізненням) до осіб, які: 1) були 

обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії Радянського Союзу, 

Комуністичної партії України, Комуністичної партії іншої союзної республіки 
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колишнього СРСР, починаючи з посади секретаря районного комітету і вище; 2) 

були обрані і працювали на керівних посадах, починаючи з посад секретарів ЦК 

ЛКСМУ і вище; 3) були штатними працівниками чи негласними агентами в КДБ 

СРСР, КДБ УРСР, КДБ інших союзних республік колишнього СРСР, Головному 

розвідувальному управлінні Міністерства оборони СРСР, закінчили вищі навчальні 

заклади КДБ СРСР (крім технічних спеціальностей) [455]. Водночас ст. 2 

зазначеного закону встановлює, що він не стосується виборних посад [455], тобто 

йдеться про своєрідну законодавчу «хвіртку», яка дозволяє так званим колишнім й 

надалі впливати на напрям розвитку української держави, обіймаючи виборні 

посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Зазначимо, що 

майже всі парламентські та місцеві вибори в Україні супроводжує низка скандалів, 

фігурантами яких є кандидати в депутати різних рівнів, яких звинувачують у 

співпраці зі спеціальними службами колишнього Радянського Союзу. Такі «гарячі 

теми» часто мають вирішальне значення у процесі передвиборної боротьби. 

Наприклад, у березні 2006 р., за тиждень до дня проведення чергових 

парламентських виборів в Україні, у засобах масової інформації з'явилася стаття 

про те, що тодішній Голова Верховної Ради України Володимир Литвин є 

полковником запасу Служби безпеки України. Він розпочав співробітництво зі 

спеціальними службами ще у 1981 р. як офіцер запасу Комітету державної безпеки 

СРСР. Уже в період незалежної України, не маючи за собою жодного дня 

армійської служби, він позачергово отримував військові звання, а також статус 

учасника бойових дій. Працюючи на посаді глави Адміністрації Президента 

України Леоніда Кучми, Володимир Литвин протягом 9 та 10 січня 2001 р. відвідав 

український підрозділ миротворчих сил ООН у колишній Югославії. Це 

півтораденне перебування стало підставою для отримання ним у квітні 2002 р. 

статусу учасника бойових дій, що є порушенням законодавства України, оскільки 

такого статусу не може отримати особа, яка не є професійним військовим. Крім 

того, в разі документального підтвердження використання особою, яка незаконно 

отримала статус учасника бойових дій, законодавчо встановлених для цієї категорії 

осіб пільг, особа може бути притягнутою до кримінальної відповідальності. Сам В. 
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Литвин не заперечив наведеної інформації, стверджуючи, що не користувався 

пільгами, які надаються учасникам бойових дій. Незважаючи на це, саме така 

інформація стала приводом та головною причиною поразки Народного блоку 

Литвина, який, незважаючи на витратну передвиборчу кампанію та високі шанси 

пройти до парламенту, що за два тижні до виборів оцінювалися політологами на 

рівні від 3,5% до 7-9% голосів виборців, не подолав парламентський виборчий 

поріг, отримавши усього 2,43% голосів виборців [106]. 

Є також відмінності у процедурі виключення кандидатів з виборчих списків. 

Оскільки в Україні висувається один виборчий список у багатомандатному 

виборчому окрузі, виключення кандидатів у депутати з цього списку належить до 

повноважень Центральної виборчої комісії. Виборча ординація до Сейму і Сенату 

Республіки Польща встановлює, що окружна виборча комісія виключає прізвище 

кандидата в депутати, який помер, утратив право обрання або подав до комісії 

письмову заяву про відкликання своєї заяви про згоду балотуватися кандидатом у 

депутати [773]. 

До важливих гарантій принципу вільних виборів належить можливість 

вільного проведення виборчої кампанії. На практиці у всіх видах виборів в Україні 

до 2014 р. особи та політичні партії, які перебували при владі, зловживали 

адміністративним, медійним та іншими ресурсами, мінімізуючи роль та 

досягнення опозиційних кандидатів. Державна влада чинила значний вплив також і 

на приватні засоби масової інформації, ставлячи у залежність видачу відповідних 

ліцензій на частоти для мовлення від «прихильності» цих ЗМІ до провладних 

кандидатів. Інші форми тиску здійснювали податкові органи із застосуванням 

позапланових та раптових перевірок податкової звітності опозиційних до влади 

засобів масової інформації, аж до їхнього закриття за нібито недотримання 

фінансової дисципліни. Податкові органи, міліція, прокуратура та інші 

правоохоронні органи служили інструментом залякування підприємців, які 

підтримували опозиційних кандидатів. Значну кількість обраних до парламенту 

опозиціонерів у такий спосіб змушували приєднатися до парламентської більшості, 

загрожуючи їм появою різного роду проблем у здійснюваній ними 
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підприємницькій діяльності. З цього приводу Європейський Союз та Сполучені 

Штати Америки неодноразово застерігали тодішню українську владу від надання 

привілеїв провладним партіям та кандидатам, що могло знівелювати реальні 

преференції виборців. 

Аналізуючи перебіг передвиборної агітації в період занепаду Радянського 

Союзу, зазначимо, що Закон Української РСР «Про вибори народних депутатів 

Української РСР» від 27 жовтня 1989 р. у ст. 41 встановлював, що трудовим 

колективам, громадським організаціям, колективам професійно-технічних, 

середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, виборцям за місцем 

проживання, військовослужбовцям по військових частинах, які висунули 

кандидатів у депутати, надається право безперешкодної агітації за своїх кандидатів 

з часу їх реєстрації виборчими комісіями [404]. Ця ж стаття закону передбачала, 

що трудовим колективам, громадським організаціям, колективам професійно-

технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, виборцям за місцем 

проживання, військовослужбовцям по військових частинах виборчими комісіями 

надаються обладнані приміщення для зборів, а також засоби масової інформації 

для ведення передвиборної агітації [404]. Кандидати в народні депутати 

Української РСР мали право проводити зустрічі зі своїми виборцями як на зборах, 

так і в іншій зручній для виборців формі. Зокрема, ст. 39 згаданого закону 

проголошувала, що кандидати в народні депутати Української РСР з часу їхньої 

реєстрації виборчими комісіями мають рівне право виступати на передвиборних та 

інших зборах, нарадах, засіданнях, у пресі, по телебаченню, радіо [404]. 

Радянський законодавець, визначаючи загальні гарантії принципу вільних виборів, 

не особливо переймався тим, що у зв'язку з відсутністю детальнішого регулювання 

правові норми були лише декларацією. Єдиним винятком була ст. 40 зазначеного 

закону, яка стосувалася передвиборної програми кандидата в народні депутати 

Української РСР. Вона передбачала, що програма кандидата в депутати не повинна 

містити закликів до повалення або насильницької зміни радянського державного і 

суспільного ладу, закріпленого Конституцією СРСР і Конституцією Української 

РСР, до розпалювання національної, расової ворожнечі або розбрату. В разі 
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порушення цієї вимоги Центральна виборча комісія за поданням окружної 

виборчої комісії відповідно до висновку Верховного Суду Української РСР могла 

розглянути питання про скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати. 

Верховний Суд був зобов'язаним розглянути це питання в триденний строк [404]. 

Наступний Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 18 

листопада 1993 р. передвиборній агітації присвячував вже цілий розділ, що 

складається з п'яти статей. У ст. 33 цей закон передбачав, що окружна виборча 

комісія з централізованого виборчого фонду забезпечує друкування передвиборних 

плакатів кандидатів у депутати не пізніш як за 20 днів до дня виборів в кількості 

2000 примірників на одного кандидата [401]. Для друкування передвиборних 

плакатів кандидат не пізніш як за 35 днів до дня виборів має подати до окружної 

виборчої комісії свою фотокартку (встановленого комісією розміру), передвиборну 

програму (платформу) обсягом до двох сторінок машинописного тексту, 

надрукованого через півтора інтервала, а також автобіографію (такого ж обсягу) з 

висвітленням найбільш істотних результатів трудової діяльності, що не становлять 

охоронюваної законом таємниці. Передвиборні плакати не повинні були містити 

неправдивих відомостей або комерційної реклами [401]. Закон покладав на місцеві 

органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування обов'язок 

щодо відведення місць та обладнання стендів, дошок у прилюдних місцях для 

вивішування громадянами матеріалів передвиборної агітації, забезпечення 

наявності на них матеріалів передвиборної агітації, видання яких здійснювала 

окружна виборча комісія, а також опублікованих нею повідомлень щодо виборчої 

кампанії та кандидатів [401]. Ці органи влади могли ухвалювати рішення про 

заборону розміщення матеріалів на окремих будівлях, що є пам'ятками 

архітектури, або з метою безпеки дорожнього руху [401]. Наступна ст. 34 Закону 

України «Про вибори народних депутатів України» від 18 листопада 1993 р. 

передбачала, що кандидатам в депутати надається право безплатного користування 

державними засобами масової інформації шляхом надання їм рівноцінного й 

однакового за обсягом часу мовлення. Конкретний обсяг і час радіо- і телепередач, 

визначених для передвиборної агітації, встановлювався окружною виборчою 
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комісією за погодженням з керівниками відповідних засобів масової інформації 

[390]. Кандидати в депутати також мали право на безплатне розміщення тексту 

своєї передвиборної програми обсягом не більше двох сторінок машинописного 

тексту в однаковому поліграфічному виконанні в друкованих засобах масової 

інформації (газетах), засновниками яких є органи державної виконавчої влади, 

органи місцевого та регіонального самоврядування, що розповсюджувалися в 

окрузі, в якому балотується кандидат у депутати, за винятком загальнодержавних. 

Агітація в недержавних засобах масової інформації обмежувала лише розміром 

власного виборчого фонду на рівних умовах оплати для всіх кандидатів [401]. 

Законодавством встановлювався малий розмір власного виборчого фонду 

кандидата в народні депутати України, який не міг перевищувати 20 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Однак, з приводу того, що 

матеріали передвиборної агітації публікували за державний кошт, законодавець не 

вважав за потрібне збільшувати цю суму. Принагідно зазначимо, що на час 

проведення парламентської виборчої кампанії 1994 р. більшість засобів масової 

інформації в Україні перебувала у державній або ж комунальній власності. 

Приватні засоби масової інформації не відігравали у той час такої важливої ролі, 

як це відбувається сьогодні. 

Якщо зазначати про обмеження у проведенні передвиборної агітації, то вони 

застосовувалися щодо кандидатів у депутати, які є працівниками радіо і 

телебачення. Зокрема, ст. 35 цього закону забороняла їм протягом 30 днів до дня 

виборів виступати на радіо і телебаченні більше часу, відведеного для кандидатів. 

Для кандидатів у депутати, які були працівниками газет та інших державних 

засобів масової інформації, обсяг публікацій про них протягом 30 днів до дня 

виборів не міг перевищувати обсяг, встановлений для інших кандидатів у депутати 

[401]. Крім того, за тиждень до дня голосування засоби масової інформації були 

зобов'язані утримуватись від обнародування неперевірених матеріалів, що 

компрометують кандидата в депутати, політичну партію чи її виборчий блок. У 

разі оголошення засобами масової інформації компрометуючих матеріалів про 

кандидата, політичну партію (виборчий блок) вони були зобов'язані в тижневий 
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термін, але не пізніш як за день до виборів надати можливість відповідному 

кандидату, представнику партії (виборчого блоку) для їх спростування [401]. 

Згаданий закон також прямо забороняв проведення агітації у день проведення 

виборів. 

Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 18 листопада 

1993 р. уперше в сучасній історії української державності згадує про принципи 

фінансування передвиборної агітації, роблячи спробу врегулювання такої складної 

проблеми. Крім виборчого фонду кандидата у народні депутати, передвиборна 

агітація фінансувалася окружними виборчими комісіями за рахунок коштів, 

виділених на вибори. Зокрема, ОВК оплачували час на державному радіо і 

телебаченні, друкування передвиборних плакатів, а також публікацію перед-

виборних програм (платформ) в газетах державних органів та органів місцевого і 

регіонального самоврядування [401]. 

Закон «Про вибори народних депутатів України» від 24 вересня 1997 р. був 

об'ємнішим порівняно з попереднім. Власне тоді намітився відхід українського 

законодавця від радянської традиції вживання правової термінології на користь її 

європеїзації. У ньому не лише вперше поряд із терміном «передвиборна агітація» 

вжито термін «виборча кампанія» [403], але і присвячено цій проблематиці не 

один, як у попередньому законі, а два спеціальних розділи. Передовсім зазначимо, 

що законодавець вирішив чітко сформулювати усі можливості та обмеження щодо 

проведення передвиборної агітації. Безсумнівно, що це мало зв'язок зі зміною 

виборчої системи з мажоритарної на змішану: мажоритарно-пропорційну. 

Наслідком такої зміни стало зростання не тільки ролі політичних партій у 

виборчому процесі, а й фінансових можливостей учасників виборчого процесу. 

Парламентський виборчий закон зразка 1997 р. у своєму первісному вигляді 

встановлював у ст. 32 неоднакові терміни для забезпечення виготовлення 

передвиборних плакатів політичних партій, виборчих блоків партій, списки 

кандидатів у народні депутати України від яких зареєстровані, і забезпечення 

друкування передвиборних плакатів кандидатів у народні депутати України, 

зареєстрованих у відповідному одномандатному виборчому окрузі. ЦВК 
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забезпечувала виготовлення передвиборних плакатів політичних партій, виборчих 

блоків партій, списки кандидатів у народні депутати України від яких 

зареєстровані найпізніше за 60 днів до дня виборів. Водночас ОВК забезпечували 

друкування передвиборних плакатів кандидатів у народні депутати України, 

зареєстрованих у відповідному одномандатному виборчому окрузі найпізніше за 

30 днів до дня виборів. Однак рішенням Конституційного Суду України у справі за 

конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) Закону України «Про вибори народних 

депутатів України» (справа про вибори народних депутатів України) від 26 лютого 

1998 р. № 1-рп/98 положення згаданої статті були визнаними такими, що не 

відповідають Конституції України (є неконституційними) [518]. Отже, орган 

конституційної юстиції спонукав законодавчий орган влади уніфікувати 

можливості для усіх учасників виборчого процесу. По відношенню до ЗМІ закон 

передбачав, що представникам засобів масової інформації гарантується 

безперешкодний доступ на всі заходи, пов'язані з виборами, за винятком 

внутрішньопартійних нарад або нарад учасників виборчого блоку політичних 

партій чи груп підтримки кандидатів у депутати. Виборчі комісії, органи 

виконавчої влади, органи місцевого самоврядування надають їм інформацію про 

підготовку і проведення виборів [404, ст. 24]. Оскільки станом на 1997 р. значну 

кількість державних засобів масової інформації було повністю чи частково 

приватизовано, закон гарантував, що політичним партіям, виборчим блокам 

партій, які висунули списки кандидатів у депутати, а також окремим кандидатам у 

депутати, надається право, за кошти, які виділяються з Державного бюджету 

України на проведення виборчої кампанії, користування засобами масової 

інформації, засновниками або одним із засновників яких є органи державної влади, 

державні організації та установи, органи місцевого самоврядування. Перелік 

загальнодержавних засобів масової інформації з державною участю публікувався 

Центральною виборчою комісією за поданням Міністерства інформації України, а 

місцевих, регіональних засобів масової інформації з державною участю, з участю 

органів місцевого самоврядування - окружними виборчими комісіями за поданням 
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відповідних місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування 

не пізніше закінчення строку реєстрації списків кандидатів у депутати від 

політичних партій, виборчих блоків партій та кандидатів у депутати по 

одномандатних виборчих округах [404]. Закон також встановлював, що порядок 

надання ефірного часу політичним партіям, виборчим блокам партій визначає 

Центральна виборча комісія, кандидатам у депутати - окружні виборчі комісії з 

дотриманням принципу рівних можливостей для всіх політичних партій, виборчих 

блоків партій та відповідно для кандидатів у депутати, які висунуті в 

одномандатних виборчих округах. Розклад ефірного часу із зазначенням 

передвиборних агітаційних телерадіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в 

ефір складало керівництво телерадіокомпаній за результатами жеребкувань, які 

проводять відповідно Центральна та окружні виборчі комісії. Цей розклад 

публікувався в загальнодержавних та місцевих засобах масової інформації [403]. 

Встановлення порядку надання ефірного часу політичним партіям, виборчим 

блокам партій, відповідно до ст. 34 закону, здійснювала Центральна виборча 

комісія, кандидатам у депутати - окружні виборчі комісії з дотриманням принципу 

рівних можливостей для всіх політичних партій, виборчих блоків партій та 

відповідно для кандидатів у депутати, які висунуті в одномандатних виборчих 

округах [403]. Закон забороняв розповсюдження анонімних агітаційних матеріалів 

або агітаційних матеріалів під псевдонімом, встановлював, що не допускається 

участь у передвиборній агітації державних установ, органів місцевого 

самоврядування та їх посадових і службових осіб, у тому числі голів, заступників 

голів, секретарів та членів виборчих комісій [403, ст. 35]. Додатково 

встановлювалася заборона на проведення передвиборної агітації, що 

супроводжується наданням виборцям безплатно або на пільгових умовах товарів, 

цінних паперів, кредитів, лотерей, грошей, послуг [403, ст. 35]. Новою вимогою 

стало запровадження за 15 днів до дня голосування заборони оголошення в 

державних і недержавних засобах масової інформації результатів соціологічних 

досліджень та опитувань громадської думки про рейтинг політичних партій, 

виборчих блоків партій, окремих кандидатів у депутати та інших прогнозів [403]. 
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Окремий розділ Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 

24 вересня 1997 р. стосувався фінансування виборчої кампанії. Законодавець (на 

відміну від попереднього парламентського виборчого закону від 18 листопада 1993 

р.) не встановлював жодних обмежень щодо розміру виборчого фонду політичної 

партії та кандидатів у депутати. Однак закон запроваджував можливість контролю 

за надходженням та використанням коштів виборчого фонду політичної партії, 

виборчого блоку партій, власного виборчого фонду кандидата у депутати 

Центральною та окружними виборчими комісіями, податковими органами, а також 

установами банків, в яких відкрито відповідний рахунок [403, ст. 37]. Відповідна 

установа банку за зверненням кандидата у депутати, його довіреної особи чи 

уповноваженої особи політичної партії, виборчого блоку партій, які відкривали 

рахунок, а також Центральної та відповідних окружних виборчих комісій надавала 

їм відомості про розміри та джерела надходжень до відповідного виборчого фонду. 

Невикористані під час виборчої кампанії кошти виборчих фондів за рішенням 

Центральної або відповідних окружних виборчих комісій перераховували до 

Державного бюджету України. Якщо кандидат у депутати, який балотувався на 

виборах народних депутатів України, які були визнані недійсними, реєструвався 

кандидатом у депутати на повторних виборах, він мав право розпоряджатися 

коштами, що залишилися в його власному виборчому фонді, за умови, що 

причиною визнання виборів недійсними не були дії цього кандидата чи його 

довірених осіб. Право розпоряджатися залишками коштів та поповнювати власний 

виборчий фонд належало також політичній партії, виборчому блоку партій, список 

кандидатів у депутати від яких було зареєстровано для участі у повторних виборах 

у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі [403, ст. 37]. Закон 

передбачав також у ст. 37, що не пізніше як за сім днів до дня виборів, 

уповноважені особи політичної партії, виборчого блоку партій, кандидати у 

депутати або їх довірені особи зобов'язані передати відповідно до Центральної чи 

окружних виборчих комісій фінансові звіти про джерела надходжень у виборчий 

фонд. Форма фінансового звіту встановлюється Центральною виборчою комісією 

[403]. 
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Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 18 жовтня 2001 

р. запровадив низку змін, що стосувалися проведення виборчої кампанії. Зокрема, 

вперше було передбачено строки для створення виборчого фонду. Партія (блок), 

кандидатів у депутати від якої зареєстровано в багатомандатному окрузі, кандидат 

у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, були зобов'язані відкрити 

рахунок свого виборчого фонду не пізніше ніж за 50 днів до дня виборів [400]. 

Партія (блок), кандидатів у депутати від яких було зареєстровано в 

багатомандатному окрузі, повинна була відкрити рахунок виборчого фонду в 

установі банку України у місті Київ. Кандидат у депутати, зареєстрований в 

одномандатному окрузі, повинен був відкрити рахунок виборчого фонду в установі 

банку України за місцезнаходженням окружної виборчої комісії. Перелік установ 

банку, в яких повинні відкриватися рахунки виборчих фондів, встановлювався 

Центральною виборчою комісією. Зазначені партія (блок), кандидат у депутати 

мали право відкрити лише один рахунок виборчого фонду і тільки в національній 

валюті [400]. Законодавець зробив кроки на шляху боротьби з корупцією, 

встановивши, поміж іншим, що витрачання коштів з рахунку виборчого фонду 

здійснюється у безготівковій формі. Крім того, інформація про відкриття рахунку 

відповідного виборчого фонду та його реквізити одноразово публікувалися 

Центральною виборчою комісією в газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр», 

окружною виборчою комісією - в одному з державних або комунальних місцевих 

друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів Державного бюджету 

України, що виділяються на підготовку і проведення виборів [400, ст. 34]. 

Парламентський виборчий закон 2001 р. чітко встановлював коло осіб, які були 

зобов'язаними вести облік надходження та використання коштів виборчого фонду. 

Зокрема, партія (блок) могла призначити із числа своїх уповноважених осіб не 

більше двох розпорядників виборчого фонду. Кандидат у депутати, зареєстрований 

в одномандатному окрузі, міг бути розпорядником власного виборчого фонду або 

призначити не більше одного розпорядника виборчого фонду з числа своїх 

довірених осіб. Розпорядники виборчого фонду мали виключне право на 

використання коштів виборчого фонду згідно із законами України [400, ст. 34]. 
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Відповідно до ст. 35 зазначеного закону, розпорядники виборчого фонду партії 

(блоку), були зобов'язані не пізніш як на п'ятий день після дня виборів подати до 

Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання 

коштів виборчого фонду. Розпорядник виборчого фонду кандидата у депутати, 

зареєстрованого в одномандатному окрузі, був зобов'язаний не пізніш як на п'ятий 

день після дня виборів (у разі включення кандидата у депутати до виборчого 

бюлетеня для повторного голосування - не пізніш як на п'ятий день після дня 

повторного голосування) подати фінансовий звіт про надходження та 

використання коштів виборчого фонду до окружної виборчої комісії [400, ст. 35]. 

Після набуття у листопаді 1995 р. членства у Раді Європи, Україна взяла на себе 

зобов'язання у сфері реформування виборчого законодавства відповідно до 

стандартів Ради Європи. Зокрема, було встановлено граничну суму витрат 

виборчого фонду партії (блоку), яка не могла перевищувати ста п'ятдесяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а кандидата у депутати, 

зареєстрованого в одномандатному окрузі, - десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян [400, ст. 36]. Закон також встановлював перелік осіб, 

яким заборонялося робити добровільні внески до виборчого фонду, а саме: 

іноземним громадянам та особам без громадянства; фізичним особам - суб'єктам 

підприємницької діяльності, які мають заборгованість перед бюджетом будь-якого 

рівня на день перерахування внеску до виборчого фонду; анонімним жертводавцям 

[400, ст. 36]. Законодавчо обмежено було й максимальний розмір добровільного 

внеску (внесків) фізичної особи до виборчого фонду однієї партії (блоку), одного 

кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, який не міг 

перевищувати однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 

17 000 грн. Новим підходом законодавця до способу призначення невикористаних 

учасниками виборчого процесу коштів стало те, що кошти виборчого фонду, не 

використані партією (блоком), могли за рішенням керівного органу партії (блоку), 

прийнятим у семиденний строк після офіційного оприлюднення результатів 

виборів, перераховуватися на поточний банківський рахунок партії (партій, що 

входять до блоку) у п'ятиденний строк з дня надходження відповідного рішення 
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партії (блоку). Лише у разі, якщо партією (блоком) не прийнято такого рішення у 

встановлений строк, невикористані кошти виборчого фонду перераховувалися 

установою банку у безспірному порядку до Державного бюджету України на 

п'ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою 

комісією результатів виборів. У той же час, кошти виборчого фонду, не 

використані кандидатом у депутати, зареєстрованим в одномандатному окрузі, 

перераховувалися установою банку у безспірному порядку до Державного 

бюджету України в триденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів 

виборів депутата в одномандатному окрузі або рішення про визнання виборів у 

цьому окрузі недійсними [400]. 

Передвиборна агітація, відповідно до ст. 50 Закону України «Про вибори 

народних депутатів України» від 18 жовтня 2001 р., розпочиналася за 50 днів до 

дня виборів. Центральна виборча комісія повідомляла в засобах масової інформації 

про початок передвиборної агітації за 53 дні до дня виборів. Передвиборна агітація 

закінчувалася о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів [400]. Оскільки, 

як уже було зазначено, Рада Європи неодноразово звинувачувала українську владу 

у зловживанні так званим адміністративним ресурсом під час проведення 

передвиборної агітації, перед законодавцем постала проблема «відсепарування» 

передвиборної агітації від офіційних повідомлень про дії кандидатів у депутати, 

пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених 

Конституцією України або законами України. Зокрема, у ст. 51 зазначеного 

парламентського виборчого закону передбачено, що до передвиборної агітації такі 

офіційні повідомлення в період виборчого процесу (без коментарів, які можуть 

мати агітаційний характер, а також відео-, аудіозаписи, кінозйомки, 

фотоілюстрації) не відносяться [400]. Незалежні соціологічні центри під час 

проведення виборчих кампаній в Україні фіксують значне зростання 

інформаційних повідомлень у державних засобах масової інформації про 

діяльність найвищих посадових осіб, які є кандидатами у народні депутати. 

Наприклад, у процесі парламентської виборчої кампанії 2006 р. у державних ЗМІ 

постійно висвітлювалися робочі візити на території України тодішнього Голови 
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Верховної Ради України Володимира Литвина. Центральна виборча комісія за 

рахунок коштів, що виділяються з Державного бюджету України на підготовку і 

проведення виборів депутатів, забезпечувала виготовлення не пізніш як за 35 днів 

до дня виборів інформаційних плакатів партій (блоків), кандидатів у депутати від 

яких було зареєстровано в багатомандатному окрузі, із розрахунку по п'ять 

примірників на кожну виборчу комісію. Ці плакати повинні містити передвиборні 

програми партій (блоків), подані ними при реєстрації кандидатів у депутати, 

виборчий список партії (блоку) із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, року 

народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності включених 

до нього кандидатів у депутати, а також фотографії перших п'яти кандидатів у 

депутати. Окружна виборча комісія у той самий строк забезпечувала виготовлення 

погоджених із кандидатами у депутати, зареєстрованими в одномандатних 

округах, інформаційних плакатів з розрахунку по дві тисячі примірників на 

кожного кандидата у депутати. Крім того, партія (блок), кандидат у депутати, 

зареєстрований в одномандатному окрузі, на власний розсуд могли виготовляти 

матеріали передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів виборчого фонду 

[400, ст. 52]. По одному примірнику кожного друкованого матеріалу 

передвиборної агітації партія (блок), кандидат у депутати, зареєстрований в 

одномандатному окрузі, були зобов'язані подати не пізніш як за сім днів з дня його 

виготовлення відповідно до Центральної чи окружної виборчої комісії [400, ст. 52]. 

На відміну від попередніх парламентських виборчих законів, які не 

встановлювали форм здійснення передвиборної агітації, закон зразка 2001 р. 

передбачав у ст. 51, що передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких 

формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам 

України. Водночас ст. 53 цього ж закону, яка встановлювала загальний порядок 

використання засобів масової інформації, проголошувала, що передвиборна 

агітація у засобах масової інформації проводиться у формі публічних дебатів, 

дискусій, «круглих столів», прес-конференцій, інтерв'ю, виступів, політичної 

реклами, теленарисів, відеофільмів, інших публікацій та повідомлень про партію 

(блок), кандидатів у депутати та в інших формах, що не суперечать Конституції 
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України та законам України [400]. До компетенції ЦВК належало встановлення 

порядку надання ефірного часу та друкованих площ за рахунок і в межах коштів 

Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення 

виборів. Законодавчою новелою стали розцінки вартості за одиницю друкованої 

площі та за одиницю ефірного часу, що встановлювалися відповідними засобами 

масової інформації не пізніш як за 80 днів до дня виборів у розмірі, який не може 

перевищувати розмір плати за комерційну рекламу і не повинен змінюватися 

протягом виборчого процесу. Ефірний час для проведення передвиборної агітації 

було визначено між дев'ятнадцятою і двадцять другою годинами [400]. 

Уперше в історії парламентських виборів в Україні також було запроваджено 

мінімальний розмір загального часу, який надавали телерадіоорганізації партії 

(блоку) для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів 

Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення 

виборів. Визначено, що такий час не може становити менше 30 хв. на 

загальнонаціональному телеканалі та 30 хв. на загальнонаціональному радіоканалі, 

по 20 хв. надавалося на регіональних телеканалах у кожному регіоні (Автономній 

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) та по 20 хв. - на 

регіональних радіоканалах у кожному регіоні. Загальний час, який надавали 

телерадіоорганізації кандидату в депутати, зареєстрованому в одномандатному 

окрузі, не міг становити менше 10 хв. на регіональному телеканалі, що охоплює 

територію відповідного одномандатного округу, та 10 хв. на регіональному 

радіоканалі, що охоплює територію відповідного одномандатного округу [400, ст. 

54]. Розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, 

радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір складався відповідними 

державними та комунальними телерадіоорганізаціями за результатами 

жеребкувань, що проводилися відповідно Центральною виборчою комісією, 

окружною виборчою комісією за участю відповідно представників або 

уповноважених осіб партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в 

одномандатному окрузі, або їх довірених осіб [400, ст. 54]. На відміну від 

попереднього парламентського виборчого закону, законодавець прямо зазначав, 
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що партії (блоки) мають право опублікувати свої передвиборні програми в газетах 

«Голос України» та «Урядовий кур'єр». Черговість такого друкування 

встановлювалася Центральною та окружними виборчими комісіями шляхом 

жеребкування за участю уповноважених осіб партій (блоків), кандидатів у 

депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, чи їхніх довірених осіб [400, 

ст. 54]. Законом запроваджувалася низка обмежень, які не мали місця до цього 

часу. Зокрема, участь у передвиборній агітації заборонялася: особам, які не є 

громадянами України; органам державної влади та органам місцевого 

самоврядування, їх посадовим і службовим особам; членам виборчих комісій під 

час виконання обов'язків членів виборчих комісій. Обмежувалися можливості 

проведення передвиборної агітації у військових частинах (формуваннях) та в 

установах кримінально-виконавчої системи. Заборонялося поширення у будь-якій 

формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни 

конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і 

територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення 

державної влади, пропаганди війни, насильства та розпалювання міжетнічної, 

расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я 

населення. До інших важливих обмежень необхідно зарахувати заборону 

розміщення друкованих передвиборних агітаційних матеріалів та повідомлень про 

перебіг виборчого процесу на пам'ятках архітектури, а також у місцях, де вони 

перешкоджають безпеці дорожнього руху, а також заборону кандидатам у 

депутати, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах державної 

влади та органах місцевого самоврядування, на державних, комунальних 

підприємствах, в установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), 

залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, 

пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб (у робочий час), 

службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси 

за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори 

колективу для проведення передвиборної агітації. Новою, порівняно з відповідним 

виборчим законом 1997 р., стала й заборона проведення передвиборної агітації в 
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зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України [400]. 

Передусім йшлося про російські ЗМІ, у тім числі телебачення, радіо, газети та 

журнали, що є доступними на усій території України та впливають на формування 

політичних симпатій виборців в Україні. На жаль, аж до початку 2014 р. ця норма 

закону залишалася декларативною, а не дієвою. 

Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 25 березня 

2004 р., яким було запроваджено пропорційну виборчу систему у парламентських 

виборах в Україні, передбачав подібні принципи фінансування та проведення пар-

ламентських виборів. Відповідно до ст. 51 цього закону, яка стосувалася виборчого 

фонду партії (блоку), виборчий фонд партії (блоку) мав один накопичувальний 

рахунок, на який надходили кошти для фінансування передвиборної агітації партії 

(блоку), а також поточні рахунки, з яких здійснюється фінансування витрат на 

передвиборну агітацію партії (блоку). Сьогодні учасникам виборчого процесу вже 

не обов’язково мати поточний рахунок у визначених Центральною виборчою 

комісією банках. На поточні рахунки виборчого фонду партії (блоку) кошти могли 

надходити виключно з накопичувального рахунка виборчого фонду партії (блоку). 

На території одного територіального виборчого округу міг бути відкритим тільки 

один поточний рахунок. У той же час один поточний рахунок виборчого фонду міг 

обслуговувати декілька територіальних виборчих округів. Також було 

передбачено, що партія (блок) не проводить видатків на фінансування своїх 

передвиборних заходів у закордонному виборчому окрузі [400]. Інформація про 

відкриття накопичувального рахунка виборчого фонду партії (блоку) та його 

реквізити одноразово публікувалися Центральною виборчою комісією в газетах 

«Голос України» та «Урядовий кур'єр» не пізніш як на п'ятий день після отримання 

повідомлення установи банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого 

фонду партії (блоку) за рахунок коштів, що виділяються на підготовку і 

проведення виборів з Державного бюджету України. Подальша інформація про 

реквізити накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) 

публікувалася у друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів 

виборчого фонду партії (блоку) [399]. Партія (блок) із числа кандидатів, 



299 

 

включених до виборчого списку цієї партії (блоку), або своїх уповноважених осіб у 

загальнодержавному виборчому окрузі, призначала двох розпорядників виборчого 

фонду, які мають виключне право на розпоряджання коштами з накопичувального 

рахунку виборчого фонду партії (блоку) [399]. 

Законодавець обмежив добровільний внесок до виборчого фонду однієї партії 

(блоку), встановивши, що він не може перевищувати чотирьохсот мінімальних 

розмірів заробітної плати. Проте таке обмеження не стосувалося власних коштів 

партії (блоку), які перераховувалися на накопичувальний рахунок без обмеження 

за сумою і кількістю перерахувань. Водночас було залишено в силі заборону 

робити добровільні внески до виборчого фонду партії (блоку) іноземцям та особам 

без громадянства, а також анонімним жертводавцям. Зазначимо, що раніше до цієї 

категорії належали також підприємства з іноземними інвестиціями. Проте 

законодавець слушно вирішив, що оскільки вони є українськими юридичними 

особами, немає потреби включення таких підприємств до переліку юридичних 

осіб, яким заборонено робити внески до виборчого фонду партії (блоку). До десяти 

днів після офіційного оприлюднення результатів виборів, було збільшено строк, 

протягом якого керівний орган партії (блоку) міг прийняти рішення щодо 

перерахування коштів виборчого фонду, не використаних партією (блоком), з 

накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) на поточний 

банківський рахунок партії (партій, що входять до блоку). У разі неприйняття у 

цей строк партією (блоком) такого рішення невикористані кошти виборчого фонду 

партії (блоку) перераховувалися установою банку до Державного бюджету 

України на п'ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення Центральною 

виборчою комісією результатів виборів [399]. 

Що стосується строків проведення виборчої кампанії, то ст. 65 виборчого 

парламентського закону 2004 р. встановлювала, що партія (блок), кандидати у 

депутати мають право розпочати свою передвиборну агітацію з моменту прийняття 

Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, 

включених до виборчого списку партії (блоку) [399]. Крім передбачених 

попередніми парламентськими виборчими законами форм і засобів передвиборної 
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агітації Законом України «Про вибори народних депутатів України» від 25 березня 

2004 р. до їхнього числа додатково було включено проведення концертів, вистав, 

спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних 

заходів за підтримки партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у 

депутати, а також оприлюднення інформації про таку підтримку; публічні заклики 

голосувати за чи проти партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу або публічні 

оцінки діяльності цих партій (блоків) чи кандидатів у депутати [399]. Вперше в 

історії незалежної України законодавець запровадив поняття політичної реклами 

як однієї з форм передвиборної агітації, оплаченої за кошти виборчих фондів 

партій (блоків), розміщеної за допомогою рекламних засобів, яка спонукає 

виборців голосувати за або проти певного суб'єкта виборчого процесу. До 

політичної реклами законодавець відніс використання символіки або логотипів 

партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, а так само повідомлення про 

підтримку партією (блоком) - суб'єктом виборчого процесу або кандидатом у 

депутати видовищних чи інших публічних заходів або привернення уваги до участі 

у таких заходах партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу чи певних осіб як 

кандидатів у депутати [399]. Дещо детальніше, ніж у попередньому законі з 

2001 р., парламентський виборчий закон «Про вибори народних депутатів» від 25 

березня 2004 р. врегулював проблему офіційних повідомлень в період виборчого 

процесу про дії кандидатів у депутати, пов'язані з виконанням ними посадових 

(службових) повноважень, встановивши, що такі повідомлення, підготовлені у 

порядку, передбаченому Законом України «Про порядок висвітлення діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 

масової інформації» не належать до передвиборної агітації [457]. Зокрема, 

законодавець зазначив, що такі офіційні повідомлення не повинні містити 

коментарів агітаційного характеру, а також відео-, аудіозаписів, кінозйомок, 

фотоілюстрацій про дії зазначених осіб як кандидатів у депутати [457]. Що 

стосується вимог до передвиборних плакатів, то вони були тотожними до вимог 

парламентського виборчого закону 2001 р. 
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Оскільки в парламентських виборах 2006 та дострокових парламентських 

виборах 2007 р. брали участь лише політичні партії (блоки), а не окремі кандидати, 

законом у два рази було підвищено мінімальний обсяг ефірного часу, що надавався 

телерадіоорганізаціям кожній партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу для 

проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного 

бюджету України, що виділялися на підготовку і проведення виборів, у загальному 

обсязі не менше 60 хв. на загальнонаціональному телеканалі та 60 хв. на 

загальнонаціональному радіоканалі, а також по 20 хв. на регіональних телеканалах 

та по 20 хв. на регіональних радіоканалах у кожному з регіонів. Черговість надання 

партіям (блокам) - суб'єктам виборчого процесу ефірного часу на радіо та 

телебаченні визначали не пізніш як за п'ятдесят три дні до дня виборів за 

результатами жеребкувань, що проводилися відповідно Центральною виборчою 

комісією, однією з окружних виборчих комісій за рішенням ЦВК у кожному з 

регіонів, за участю відповідно представників партій (блоків) у Центральній 

виборчій комісії або відповідних уповноважених осіб партій (блоків) [399]. 

Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 25 березня 2004 

р. детальніше, ніж попередній закон 2001 р., сформулював обмеження здійснення 

виборчої кампанії. Зокрема, ст. 71 забороняла участь у передвиборній агітації не 

тільки іноземцям та особам без громадянства, а й встановлювала, що ці особи не 

можуть брати участі у передвиборній агітації у тому числі через журналістську 

діяльність чи у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших 

публічних заходах, що проводилися на підтримку чи за підтримки партії (блоку) - 

суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати. До числа зазначених у 

попередньому законі органів виконавчої влади та органів місцевого самовря-

дування додано правоохоронні органи і суди [399]. Закон прямо заборонив 

використання приміщень органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування для проведення передвиборної агітації за кошти виборчих фондів 

партій (блоків), розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на 

будинках і в приміщеннях органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, розміщення носіїв політичної реклами, а також розповсюдження 
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політичної реклами через радіотрансляційні або інші мережі сповіщання 

пасажирів, у транспортних засобах громадського користування, на станціях 

метрополітену, вокзалах, портах та аеропортах [399]. 

Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 

2011 р. став своєрідним поворотним пунктом у розвитку українського 

конституціоналізму. Як уже було зазначено, цей закон знову запровадив у 

парламентських виборах в Україні змішану мажоритарно-пропорційну виборчу 

систему. Отже, провідна роль політичних партій у виборчому процесі була 

зменшеною. Крім того, законодавець позбавив можливості участі у виборчих 

перегонах блоки політичних партій, залишивши таку можливість тільки для партії, 

що висунула кандидата в депутати, та кандидата у депутати, зареєстрованого у 

встановленому законом порядку. Водночас було запроваджено низку 

обмежувальних норм. Зокрема, в первісній редакції ст. 48 нині чинного 

парламентського виборчого закону, яка врегульовує процес формування виборчого 

фонду партії, кандидата у депутати в одномандатному окрузі, не було встановлено 

жодних обмежень щодо їхніх розмірів. Проте, спираючись на досвід проведення 

парламентської виборчої кампанії 2012 р., український законодавець Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення законодавства з питань проведення виборів» від 21 листопада 2013 

р. вніс доповнення до згаданої статті, встановивши, що розмір виборчого фонду 

партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному окрузі, 

не може перевищувати дев'яноста тисяч розмірів мінімальної заробітної плати. Що 

стосується розміру виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному 

окрузі, то він не може перевищувати чотирьох тисяч розмірів мінімальної 

заробітної плати [411]. Водночас нині чинним законом, на відміну від 

попереднього, встановлено, що добровільні внески та власні кошти партії, 

кандидата у депутати в одномандатному окрузі, які перераховуються на 

відповідний рахунок, не підлягають обмеженням за сумою8 та кількістю 

перерахувань [402]. До кола осіб, яким заборонено робити добровільні внески до 

                                                           
8 У межах максимального розміру виборчого фонду партії, кандидата в депутати. 
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виборчого фонду, зараховано не тільки іноземців, осіб без громадянства та 

анонімних жертводавців, як це було в попередньому законі, а й осіб під 

псевдонімом [402, с. 50]. 

Нині чинний парламентський виборчий закон, по суті, залишивши такий 

самий перелік форм передвиборної агітації, водночас лаконічніше, порівняно з 

попереднім законом, визначив поняття політичної реклами як розміщення або 

поширення матеріалів передвиборної агітації за допомогою рекламних засобів. Що 

стосується порядку використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової 

інформації, то, відповідно до ст. 72 закону, на сьогодні телерадіоорганізації 

надають кожній партії - суб'єкту виборчого процесу ефірний час для проведення 

передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, 

що виділяються на підготовку і проведення виборів, у загальному обсязі не менше 

60 хв. на загальнонаціональному телеканалі та 60 хв. на загальнонаціональному 

радіоканалі, а також по 20 хв. на регіональних телеканалах та по 20 хв. на 

регіональних радіоканалах у кожному з регіонів. Кандидатам у депутати, 

зареєстрованим в одномандатному окрузі, надається по 20 хв. на відповідних 

регіональних телеканалах та по 20 хв. на регіональних радіоканалах. Цей час партії 

надається на кожному із зазначених каналів у двох рівних частках від загального 

обсягу виділеного часу [402]. 

Відповідно до ст. 37 Закону України «Про вибори Президента України» від 5 

березня 1999 р., витрати на підготовку та проведення виборів Президента України 

здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України, 

виділених на підготовку та проведення виборів Президента України, та коштів 

виборчих фондів кандидатів на пост Президента України. Кандидат на пост 

Президента України, зареєстрований Центральною виборчою комісією, для 

фінансування передвиборної агітації зобов'язаний утворити свій виборчий фонд, 

що формується у встановленому законом порядку [406]. Виборчий фонд кандидата 

на пост Президента України має накопичувальний рахунок, на який надходять 

кошти для фінансування виборчої кампанії кандидата на пост Президента України, 

а також поточні рахунки, з яких здійснюється фінансування витрат на виборчу 
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кампанію. На виборчі поточні рахунки кошти надходять виключно з 

накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента 

України [406, ст. 41]. Кандидат на пост Президента України призначає з числа 

своїх довірених осіб не більше двох розпорядників накопичувального рахунку 

виборчого фонду, які мають виключне право на розпорядження згідно із законами 

України коштами, які надходять на накопичувальний рахунок. Розпорядники 

накопичувального рахунку виборчого фонду зобов'язані вести облік надходження 

та розподілу коштів, що надходять на накопичувальний рахунок виборчого фонду, 

між поточними рахунками. Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду 

зобов'язаний не пізніш як на сьомий день після дня виборів (дня повторного 

голосування) подати розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду 

фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку 

виборчого фонду. Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого 

фонду не пізніш як на п'ятнадцятий день після дня виборів (у разі включення 

кандидата до виборчого бюлетеня для повторного голосування - не пізніш як на 

п'ятнадцятий день після дня повторного голосування) подає до Центральної 

виборчої комісії фінансовий звіт (на паперових носіях та в електронному вигляді) 

про надходження та використання коштів виборчого фонду [406, ст. 41]. 

Суттєвими були й внесені до президентського виборчого закону зміни, що 

стосуються розміру виборчого фонду кандидата у Президенти України. Так, 

Постанова ЦВК № 99 від 24 червня 1999 р. «Про порядок формування особистих 

виборчих фондів кандидатів у Президенти України, здійснення контролю за 

надходженням, достовірністю обліку і використанням їх коштів, звітності про них 

та форми фінансового звіту» констатувала, що розмір виборчого фонду кандидата 

не може перевищувати 100000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 

млн. 700 тис. грн.), пожертвування однієї юридичної або фізичної особи - 100 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 тис. 700 грн.). Кошти (або їх 

частина), що надійшли до виборчого фонду кандидата понад цей максимальний 

розмір, поверталися пожертвувачу на його рахунок [459]. Проте з урахуванням 

досвіду проведення президентських виборів в Україні законодавець дійшов 
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висновку, що не треба обмежувати максимальний розмір виборчого фонду 

кандидата у Президенти України. Тому нині чинна редакція президентського 

виборчого закону таких обмежень не встановлює. Зокрема ст. 43 цього закону 

передбачає, що виборчий фонд кандидата на пост Президента України формується 

за рахунок його власних коштів, коштів партії, яка висунула кандидата, а також 

добровільних внесків фізичних осіб. Обмеження стосується лишень розміру 

добровільного внеску фізичної особи до виборчого фонду одного кандидата на 

пост Президента України, який не може перевищувати чотирьохсот мінімальних 

розмірів заробітної плати. Не підлягають обмеженням за сумою і кількістю 

перерахувань власні кошти кандидата на пост Президента України, а також власні 

кошти партії, яка висунула кандидата, що перераховуються на накопичувальний 

рахунок. Крім того, ця стаття прямо зазначає, що інші обмеження, у тому числі 

фінансового та банківського законодавства, ніж встановлені цією статтею, до 

формування виборчого фонду кандидата на пост Президента України не 

застосовуються [406]. Аналізуючи дані про використання коштів кандидатами на 

пост Президента України у процесі останніх виборів глави держави у 2014 р., 

можна стверджувати, що законодавець у цьому контексті справді має рацію. 

Зокрема, найдорожчою президентська кампанія була для нинішнього глави 

держави Петра Порошенка, який витратив на неї майже 96,5 млн грн. Дещо менше 

використали на проведення цієї кампанії Михайло Добкін та Сергій Тигіпко, 

відповідно понад 78 млн грн. та майже 75, 5 млн грн. [342]. 

Нині чинний Закон України «Про вибори Президента України» чітко 

врегульовує й питання проведення передвиборної агітації, яка розпочинається 

кандидатом на пост Президента України наступного дня після дня його реєстрації 

Центральною виборчою комісією і закінчується о 24 годині останньої п'ятниці 

перед днем виборів. Проблема виготовлення кандидатами на пост Президента 

України матеріалів передвиборної агітації врегульовується подібним чином як і в 

парламентській виборчій кампанії. Водночас новою формою проведення 

передвиборної агітації на президентських виборах в Україні є телевізійні дебати, 

які з'явилися у виборах глави держави лише у 2004 р. Передвиборні дебати з 
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використанням електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації 

(теледебати) за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на 

підготовку і проведення виборів, проводяться у разі призначення Центральною 

виборчою комісією повторного голосування між кандидатами на пост Президента 

України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування. 

Відповідно до ст. 62 чинного закону, теледебати за рахунок коштів Державного 

бюджету України проводяться в останню п'ятницю перед днем повторного 

голосування між 19 та 22 год. у прямому ефірі, тривалістю не менше 60 хв. Вони 

транслюються на Першому Національному каналі Національної телекомпанії 

України та Першому каналі Національної радіокомпанії України, а також можуть 

безкоштовно транслюватися іншими каналами мовлення. Кандидати на пост 

Президента України беруть участь у теледебатах особисто. У разі відмови одного з 

кандидатів на пост Президента України взяти участь у теледебатах або 

неможливості його участі в них виділений для теледебатів час надається іншому 

кандидату на пост Президента України для проведення передвиборної агітації 

[406, ст. 62]. Як засвідчує практика, участь у теледебатах може істотно вплинути 

на результати президентських виборів. Наприклад, у процесі проведення 

президентської виборчої кампанії 2004 р. Віктор Ющенко саме завдяки своїм 

ораторським здібностям, якими він вигідно виділявся на фоні Віктора Януковича, 

вплинув на те, що шалька терезів симпатій виборців схилилася на його користь. За 

інформацією Книги рекордів України, перші дебати за участю Віктора Ющенка та 

Віктора Януковича 15 листопада 2004 р. дивився 71% глядачів, а повторні дебати 

21 грудня 2004 р. - 90% українських телеглядачів [184]. 

Важливим аспектом з погляду дотримання принципу вільних виборів є 

надання можливості представлення своїх виборчих програм усіма кандидатами на 

пост Президента України. Зокрема, ст. 61 чинного президентського виборчого 

закону встановлює, що кандидату на пост Президента України, зареєстрованому 

Центральною виборчою комісією, телерадіоорганізаціями надається загальний час 

для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного 

бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, не менше 
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30 хв. на загальнонаціональному телеканалі та 30 хв. на загальнонаціональному 

радіоканалі. Цей час кандидату на пост Президента України надається на кожному 

із зазначених каналів у двох рівних частках від загального обсягу виділеного часу 

[395]. Розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, 

радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір складається Національною 

телекомпанією України та Національною радіокомпанією України за результатами 

жеребкувань, що проводяться Центральною виборчою комісією за участю 

кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб або уповноважених 

представників кандидатів. Результати жеребкування щодо надання ефірного часу 

для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів Державного бюджету 

України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, оприлюднюються в 

газетах «Голос України» і «Урядовий кур'єр» у триденний строк з дня 

затвердження їх Центральною виборчою комісією [406]. Кандидат на пост 

Президента України, зареєстрований Центральною виборчою комісією, має право 

за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на 

підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому для всіх кандидатів 

поліграфічному виконанні в газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр» свою 

передвиборну програму, подану при його реєстрації, обсягом не більше 

дванадцяти тисяч друкованих знаків. Угода про публікацію зазначених матеріалів з 

редакціями зазначених газет укладається Центральною виборчою комісією. 

Редакції газет «Голос України» та «Урядовий кур'єр» друкують передвиборні 

програми кандидатів на пост Президента України в окремому спеціальному 

випуску не пізніш як за двадцять днів до дня виборів. Послідовність розміщення 

передвиборних програм кандидатів на пост Президента України у відповідному 

виданні визначається згідно з черговістю реєстрації кандидатів на пост Президента 

України Центральною виборчою комісією [406, ст. 63]. Кандидат на пост 

Президента України може також на власний розсуд виготовляти матеріали 

передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів свого виборчого фонду. Партія, 

яка висунула кандидата, може виготовляти друкований матеріал передвиборної 

агітації кандидата з використанням обладнання, що їй належить. Кандидат на пост 
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Президента України може у такий же спосіб виготовляти матеріали своєї 

передвиборної агітації. При цьому кандидат на пост Президента України, партія, 

яка висунула кандидата на пост Президента України, зобов'язані подати по одному 

примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації, виготовленого 

за рахунок коштів виборчого фонду та з використанням майна, що їм належить, до 

Центральної виборчої комісії не пізніш як на сьомий день з дня його виготовлення 

[406, ст. 63]. 

Чинний Закон України «Про вибори Президента України» забороняє брати 

участь у передвиборній агітації особам, які не є громадянами України [406]; 

органам виконавчої влади, органам влади Автономної Республіки Крим та органам 

місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам, їхнім посадовим і 

службовим особам у робочий час (крім випадків, коли відповідна особа є 

кандидатом на пост Президента України); членам виборчих комісій під час 

виконання обов'язків членів виборчих комісій на строк здійснення повноважень 

[406]. У свою чергу парламентський виборчий закон встановлює заборону участі у 

передвиборній агітації для негромадян України та апатридів. Водночас чинний 

президентський виборчий закон окремо не зазначає про апатридів, однак вони не 

можуть брати участі у виборчій кампанії з того приводу, що не є громадянами 

України. Так само, як і в парламентському виборчому законі, Закон України «Про 

вибори Президента України» обмежує передвиборну агітацію у військових 

частинах (формуваннях) та в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, а 

також забороняє поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до 

ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким 

шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її 

безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства 

та розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і 

свободи людини, здоров'я населення. Дещо детальніше, ніж у Законі України «Про 

вибори народних депутатів України», регулюється проблема проведення 

передвиборної агітації або надання виборцям грошей чи безоплатно або на 

пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, що 
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супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за 

певного кандидата або згадуванням його імені. Це вважається підкупом виборців. 

Так само, як у парламентських виборах, забороняється проведення передвиборної 

агітації в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України 

[406]. Чинний закон забороняє також публікацію агітаційних матеріалів у засобах 

масової інформації, розповсюдження виборчих листівок, розклеювання виборчих 

плакатів, публічні заклики голосувати за чи проти кандидатів на пост Президента 

України та розповсюдження політичної реклами з часу припинення передвиборної 

агітації. Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24 год. останньої п'ятниці, 

що передує дню виборів чи дню повторного голосування, відповідними службами 

місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та 

органів місцевого самоврядування. Хоча з огляду на постійне недостатнє 

фінансування комунальних служб та недостатню кількість їхніх працівників такі 

матеріали часто залишаються надовго після виборів. 

Підводячи підсумок аналізу дотримання принципу вільних виборів в Україні, 

хочеться погодитися з твердженням В. Лемака та Т. Попович щодо того, що 

«вільні вибори як основний критерій народовладдя на сьогодні виступають не 

розпливчастою політичною категорією, а інститутом з доволі чіткими 

стандартами, зокрема: заборона впливу на волевиявлення виборців, таємність 

голосування, неупереджене встановлення результатів, проведення виборчої 

кампанії на конкурентних засадах в умовах політичного плюралізму. Відсутність 

хоча б однієї характеристики ставить під сумнів «вільний» характер виборів» [263, 

с. 180]. 

 

4.2 Становлення принципу рівних виборів як гарантії виборчих прав 

громадян 

 

У юридичній науці наголошено, що всі люди повинні бути рівними у 

користуванні належними їм політичними правами. Тільки завдяки пошануванню 

цього принципу держава отримує легітимізацію для застосування дискримінації 
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щодо певних справ (наприклад стягнення податків) [737, s. 18]. Протягом усього 

часу новітньої історії пострадянської України при застосуванні різних видів 

виборчих систем завжди мали місце проблеми з реалізацією окремих аспектів 

принципу рівності виборчого права. Попри значний поступ у цій сфері, сьогодні 

важко стверджувати про гарантування повної реалізації згаданого принципу у 

правозастосувальній практиці в Україні. Зазначимо, що наслідком змін, які 

відбуваються в Україні після розпаду Радянського Союзу та тривають нині, є те, 

що принцип рівності виборчого права поступово перетворюється з принципу, який 

був встановлений лише у Конституції та виборчому законодавстві, у такий, що є не 

тільки законодавчо встановлений, але й, що важливіше, дотримується на практиці. 

У період перших двадцяти років існування радянської держави (з жовтня 1917 

р. до прийняття у 1936 р. так званої Сталінської Конституції Радянського Союзу) 

значна кількість громадян країни була позбавленою виборчих прав. Належність 

певних груп громадян до «експлуататорського класу» не тільки обмежувала їхнє 

активне та пасивне виборче право, а й означала цілу низку наслідків: неможливість 

навчання у вищих навчальних закладах, заборона проживання у деяких містах чи 

регіонах держави. Ця категорія громадян вважалася ворожим класом, інтереси 

якого не збігаються з інтересами робітників та селян, а тому можливість її впливу 

на державотворчі процеси повинна бути обмеженою. Після прийняття Конституції 

СРСР 1936 р. формальні обмеження активного та пасивного виборчого права було 

скасовано, а навіть більше того - проголошувався принцип рівного виборчого 

права у радянській державі [376]. Проте на практиці аж до останніх років 

існування СРСР мало місце застосування обмежень, як наприклад, заборона 

проживання у великих містах. Запроваджувані з 1985 р. суспільно-політичні 

реформи, наслідком яких стали напівдемократичні вибори до союзного парламенту 

1989 р., участь у яких вперше мали змогу взяти незалежні кандидати, сприймалися 

суспільством як реалізація принципу рівності усіх громадян не тільки у контексті 

виборчих прав, а й рівності усіх форм власності, рівних можливостей щодо 

здійснення господарської діяльності, скасування неформальної, але широко 
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застосовуваної практики встановлення заборони на заняття керівних посад 

особами, які не є членами компартії тощо. 

У науковій літературі рівність виборчого права часто визначають як систему 

правових норм, які гарантують виборцям участь у виборчому процесі на рівних 

умовах, або ж як ефект застосування у виборчому процесі принципу рівності 

виборчих прав по відношенню до всіх громадян, а також принципів та способів 

діяльності держави, за допомогою яких з виборчого процесу усувають усілякі 

привілеї, які надають одним учасникам цього процесу, або ж такі, що 

дискримінують інших учасників виборчого процесу [804, s. 13-14]. Інше 

означення, яке уже понад сто років надалі є актуальним, визначає рівне виборче 

право як виборчу систему, під час якої кожному виборцеві закон надає можливість 

однакового впливу на вибори [258, с. 281]. На нашу думку, приведені дефініції є 

вичерпними та взаємно доповнюються. Основний Закон України проголошує у ст. 

21, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах [225]. Принцип рівності 

виборчого права декларують усі закони, що регулюють проведення 

парламентських, президентських та місцевих виборів в Україні. У ст. 3 нині 

чинного Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 17 

листопада 2011 р. визначено, що кожний виборець має в одномандатному та 

загальнодержавному округах по одному голосу. Виборець може використати право 

голосу тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців. 

Усі кандидати у народні депутати України мають рівні права і можливості брати 

участь у виборчому процесі [402]. Такий самий принцип застосовують щодо усіх 

партій - суб'єктів виборчого процесу, які мають рівні права і можливості брати 

участь у виборчому процесі у порядку та в межах, встановлених цим Законом [402, 

ст. 21]. Рівність прав і можливостей кандидатів у депутати, партій - суб'єктів 

виборчого процесу брати участь у виборчому процесі забезпечується забороною 

привілеїв чи обмежень кандидатів у депутати за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 

ознаками; забороною втручання органів державної влади, органів влади 
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Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у виборчий 

процес, за винятком випадків, передбачених цим Законом; рівним та 

неупередженим ставленням органів державної влади, органів влади Автономної 

Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових 

осіб до кандидатів у депутати, партій - суб'єктів виборчого процесу; забороною 

використання кандидатами у депутати, партіями - суб'єктами виборчого процесу 

під час фінансування передвиборної агітації інших коштів, крім коштів виборчих 

фондів; рівним та неупередженим ставленням засобів масової інформації до 

кандидатів у депутати, партій - суб'єктів виборчого процесу [402, ст. 21]. 

Зазначимо, що в чинному парламентському виборчому законі як і в однойменному 

законі від 25 березня 2004 р., значну увагу приділено проблемі деталізації 

принципу рівності виборів. Для порівняння, ст. 3 Закону України «Про вибори 

народних депутатів України» від 18 жовтня 2001 р. була значно лаконічнішою та 

передбачала, що вибори депутатів є рівними: громадяни України беруть участь у 

виборах на рівних засадах. Кожний виборець на виборах депутатів має один голос 

у багатомандатному окрузі та один голос - в одномандатному окрузі. Виборець 

може використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці [402]. Змістовно 

відповідна зазначеним статтям парламентських виборчих законів ст. 3 чинного 

Закону України «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 р. є 

ідентичною за змістом до ст. 3 нині чинного парламентського виборчого закону. 

Усі виборчі закони незалежної України (а також Української РСР) 

запроваджували принцип рівності виборчого права. Рівність виборчого права 

встановлена у нині чинній Конституції України. Йшлося про неї і в Конституціях 

Радянської України, починаючи від Конституції Української РСР 1937 р., 

прийнятої одразу після набрання чинності Конституцією Радянського Союзу 1936 

р. Аналізуючи історичні джерела, а також практику застосування виборчого права 

в деяких європейських країнах можна стверджувати, що принцип рівності 

виборчого права9 застосовували з дотриманням різного роду винятків. Дослідник 

Є. Маковський поділяв нерівні виборчі системи на такі: систему багаторазових 

                                                           
9 Йдеться про так звану формальну рівність. 
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голосів, куріальну систему, класову систему та систему нерівності виборчих 

округів [762, s. 36-39]. Прикладом такого винятку є система багаторазового 

голосування, яку у науковій літературі ще називають синонімічним поняттям 

плюралістичне голосування [803, s. 175]. Іншим прикладом застосування 

формальної нерівності виборчого права була наявність куріальної системи у 

Австро-Угорщині. Законодавство деяких країн передбачає й можливість 

багаторазового голосування однією особою у декількох виборчих округах, 

наприклад за місцем проживання, місцем роботи, а також в університетському 

окрузі. Зокрема, у Великій Британії університетський професор має можливість 

віддати два голоси в одному виборчому окрузі з огляду на те, що британський 

законодавець визнає його особою, яка, ґрунтуючись на досвіді, повинна вчиняти 

більший вплив на суспільно-політичне життя, аніж можуть це робити інші 

категорії громадян [669, s. 95]. 

Систему багаторазових голосів треба відрізняти від нині чинної в Україні 

змішаної мажоритарно-пропорційної виборчої системи, яка дозволяє громадянам 

голосувати у парламентських виборах одночасно за кандидата в одномандатному 

виборчому окрузі та за партійний список в багатомандатному виборчому окрузі, 

або таку ж систему у виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад. Різниця полягає в 

тому, що цю можливість надають відповідно всім громадянам держави чи всім 

громадянам, які проживають на території адміністративно-територіальної одиниці. 

Тому в цьому випадку не можна стверджувати про порушення принципу рівності 

виборчого права. Винятком у місцевих виборах є вибори депутатів сільських, 

селищних рад, а також вибори сільських, селищних, міських голів. Кожен 

виборець на виборах депутатів сільських, селищних рад, у яких він бере участь, 

має один голос в одномандатному виборчому окрузі по виборах депутатів 

відповідно сільських, селищних рад. Кожен виборець на виборах сільських, 

селищних, міських голів, в яких він бере участь, має один голос у відповідному 

єдиному одномандатному виборчому окрузі [388]. На нашу думку, наслідком 

узагальнення досвіду проведення місцевих виборів в Україні повинні були б стати 
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пропозиції внесення змін до відповідного виборчого законодавства. Йдеться про 

повернення до мажоритарної виборчої системи відносної більшості по 

одномандатних виборчих округах, яку застосовували відповідно до Закону 

України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голів» від 14 січня 1998 р. щодо виборів депутатів сільської, селищної, міської, 

районної у місті ради [392]. Вважаємо, що проведення виборів зазначених 

категорій депутатів місцевих рад із застосуванням мажоритарної виборчої системи 

було б доцільнішим, оскільки значно зростають шанси того, що обраний депутат 

під час голосування керуватиметься не вузькопартійними інтересами, а передовсім 

інтересами місцевої громади. У разі застосування мажоритарної виборчої системи 

виборці мають можливість вимагати від «свого» депутата звіту. Якщо ж він не 

відповідатиме їхнім очікуванням, то не буде обраним на наступну каденцію. Під 

час застосування пропорційної виборчої системи такий депутат може успішно 

«заховатися» у другому ешелоні виборчого списку популярної серед місцевої 

спільноти політичної сили. 

Застосування пропорційної виборчої системи унеможливлює багаторазове 

використання громадянами свого активного виборчого права, оскільки виборець 

голосує тільки один раз за виборчий список політичної партії чи блоку політичних 

партій, чию програму він підтримує. Одним з інструментів забезпечення 

дотримання принципу рівності виборчого права в Україні є формування списку 

виборців, які мають голосувати на виборчій дільниці. Українське законодавство 

підтверджує, що на цьому ґрунті існує багато можливостей для зловживань. У 

ситуації, коли списки виборців неналежно формуються, зокрема, у випадку зміни 

персональних даних осіб, які мають право голосу, є можливість голосування так 

званих мертвих душ. Наприклад, член дільничної виборчої комісії, який знає, що 

особа, яка перебуває у списку виборців, померла чи виїхала за кордон, або ж має 

інше місце постійного проживання, може дозволити іншим особам проголосувати 

за неї, або ж зробити це сам. Виборчих зловживань не стримують навіть такі 

гарантії принципу рівного виборчого права, як те, що виборець розписується за 

отримання виборчих бюлетенів у списку виборців та на визначених місцях на 
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контрольних талонах виборчих бюлетенів, а також суворий облік бюлетенів для 

голосування. Додатковою гарантією принципу рівності виборців є те, що 

можливість проголосувати виборцеві на виборчій дільниці під час проведення 

голосування надають два члени дільничної виборчої комісії: один член дільничної 

виборчої комісії перевіряє наявність у виборця необхідного документа та наявність 

виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці, надаючи виборцю 

список для підпису. Водночас другий член дільничної виборчої комісії у 

позначених місцях на контрольних талонах виборчих бюлетенів для голосування 

вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер, за яким виборця 

внесено до списку виборців на дільниці. Така, на перший погляд, складна система 

дозволяє реалізувати так званий внутрішній контроль між членами виборчої 

комісії, які зазвичай є представниками різних партій чи кандидатів у депутати в 

парламентських чи місцевих виборах, або ж представниками різних кандидатів на 

пост Президента України. Варто, однак, визнати, що ситуація з фальсифікацією 

голосів на виборчій дільниці зацікавленими членами виборчих комісій стає в 

Україні щораз рідшою10. Є декілька причин цього явища. Одна з найважливіших - 

це комп'ютеризація процесу формування списку виборців. Проте наголосимо, що 

комп'ютеризація може мати також негативний вплив. Наприклад, це відбувалося в 

другому турі президентських виборів в грудні 2004 р., коли головну роль в 

фальсифікації результатів виборів виконував саме сервер Центральної виборчої 

комісії. 

Незважаючи на комп'ютеризацію системи реєстрації виборців, надалі є багато 

випадків невключення громадян до списку виборців у відповідних виборчих 

дільницях, або граматичні помилки чи описки. Наприклад, своєрідним бичем у 

списках виборців протягом декількох виборчих кампаній були помилки під час 

перекладу прізвищ з російської на українську мову. З метою уникнення поширення 

зазначених проблем українське виборче законодавство надає виборцям можливість 

ознайомлення зі списком виборців задовго до дня виборів, що дає змогу вносити 

                                                           
10 Протягом останніх десяти років, після повторного голосування у другому турі президентських виборів в Україні 
2004 р. більшість міжнародних спостерігачів фіксує в усіх наступних видах виборів покращення ситуації та їхню 
відповідність європейським стандартам. 
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зміни до нього. Громадяни мають право надати інформацію про неточності в 

списку виборців, у тім числі відсутність даних, неправильний запис або 

виключення зі списку виборців до дільничної чи окружної виборчої комісії, або ж 

звернутися із заявою до відповідного суду. Чітко українське виборче 

законодавство встановлює перелік документів, необхідних для встановлення особи 

виборця членами виборчих комісій. В усіх видах виборів це: паспорт громадянина 

України11; тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно 

прийнятих до громадянства України); картка (довідка) установи виконання 

покарань або слідчого ізолятора, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, 

число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника 

та печатку установи (для осіб, які перебувають в установах виконання покарань 

або слідчих ізоляторах); паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 

дипломатичний паспорт; службовий паспорт; військовий квиток (виключно для 

військовослужбовців строкової служби). Це вичерпний перелік документів, на 

підставі яких громадянин України, включений до списку виборців, може бути 

допущений до голосування. Застосування вимоги пред'явлення паспорта дає змогу 

гарантувати дотримання принципу рівності виборчого права, оскільки цей 

документ вміщує інформацію про місце реєстрації виборців. Незважаючи на 

скасування інституту прописки, який був успадкованим Україною з часів 

Радянського Союзу, та запровадження інституту реєстрації, паспорт надалі містить 

інформацію про місце реєстрації її власника або ж відсутність такої. 

Підсумовуючи зазначену проблему можна стверджувати, що успадкований з 

радянських часів інститут голосування виборців за місцем їхнього постійного чи 

тимчасового проживання та неможливість включення до списку виборців особи, 

яка не є зареєстрованою у жодному місці, виконує подвійну роль. По-перше, це є 

деякою гарантією унеможливлення багаторазового голосування особи, яка 

постійно проживаючи на території відповідної адміністративно-територіальної 

                                                           
11 Процес заміни паспорта громадянина Радянського Союзу на паспорт громадянина України був тривалим у часі. 
Навіть у президентських виборах 2004 р. багато громадян України, з дозволу Кабінету Міністрів України, 
пред'являло паспорт громадянина СРСР, де було проставлено штамп про належність особи до українського 
громадянства. Парламентські та місцеві вибори 2006 р., які проводилися одночасно, стали першими виборами, у 
яких було заборонено використання радянських документів, що посвідчують особу. 
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одиниці, захоче проголосувати за місцем своєї реєстрації. По-друге, зазначений 

інститут робить неможливим голосування особи, яка не є ніде зареєстрованою, що 

є грубим порушенням прав людини, зокрема, гарантованого ст. 38 Конституції 

України права громадян брати участь в управлінні державними справами, у 

всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування [225]. 

Одним з елементів радянської спадщини в українському виборчому 

законодавстві був інститут відкріпного посвідчення. Щоправда в Радянському 

Союзі відкріпне посвідчення не могло мати впливу на результати голосування, 

оскільки й так заздалегідь було відомо, що у виборах «повинно» взяти участь не 

менш ніж 99% осіб, які мають право голосу, а результатом виборів стане обрання 

вказаних комуністичною партією кандидатів. В Україні актуальність цього 

інституту значно зросла у 90-х роках XX ст., коли в умовах багатопартійної 

системи та політичної конкуренції кожен голос став важливим для досягнення 

виборчого успіху. Проте подальша практика застосування відкріпних посвідчень у 

парламентських та президентських виборах в Україні, особливо в переломні 

періоди існування української держави, зокрема, в період президентських виборів 

2004 р., показала недосконалість цього інституту, який поступово зійшов нанівець. 

Інститут відкріпного посвідчення востаннє застосовували у парламентських 

виборах 2006 р. та дострокових парламентських виборах 2007 р. Зокрема, у ст. 42 

Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 25 березня 2004 р. 

визначено, що виборець, який не раніше ніж за тридцять днів до дня виборів 

вибуває з населеного пункту, де він включений до списку виборців на звичайній 

виборчій дільниці, або повертається з-за кордону в Україну, може звернутися до 

дільничної виборчої комісії з письмовою заявою з проханням видати йому 

відкріпне посвідчення на право голосу на виборах депутатів та виключити його зі 

списку виборців. У заяві потрібно було зазначити причину, з якої він не може 

проголосувати за місцем свого проживання, та номер територіального виборчого 

округу або закордонний виборчий округ, в якому він має намір проголосувати у 

день виборів. Така заява може бути подана виборцем не пізніше 20 години 
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останньої п'ятниці перед днем голосування. На підставі цієї заяви та одного з 

документів, що засвідчує особу, два члени дільничної виборчої комісії видавали 

виборцю відкріпне посвідчення [399]. 

Подібною до парламентських виборів була й ситуація з відкріпними 

посвідченнями на виборах Президента України. Зокрема, ст. 33 Закону України 

«Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 р., як і зазначена ст. 42 

парламентського виборчого закону, передбачала, що виборець, який пізніше, ніж 

за тридцять днів до дня виборів включно або після дня виборів до дня повторного 

голосування включно вибуває з населеного пункту, де він включений до списку 

виборців на звичайній виборчій дільниці, може звернутися до дільничної виборчої 

комісії із заявою про виключення його зі списку виборців. При цьому у 

президентському виборчому законі, на відміну від парламентського, не було 

норми, яка передбачала б, що відкріпне посвідчення видають два члени ДВК. Крім 

того, ст. 35 цього ж закону встановила для виборця, який поступив до 

стаціонарного лікувального закладу, що знаходиться в іншому населеному пункті, 

за три і менше днів до дня виборів або дня повторного голосування, можливість 

звернутися через іншу особу до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де 

він включений до списку виборців, із заявою про виключення його із списку 

виборців та надання йому відкріпного посвідчення. Підпис виборця на заяві 

засвідчувався керівником лікувального закладу. У заяві потрібно було зазначити 

особу, яку виборець уповноважував отримати відкріпне посвідчення [406]. 

Оскільки у виборах Президента України мало місце повторне голосування, то як 

додаткову гарантію дотримання принципу рівності виборчих прав громадян, закон 

встановлював, що відкріпні посвідчення для дня виборів та для дня повторного 

голосування мали відмінну форму. Форми відкріпних посвідчень встановлювала 

Центральна виборча комісія не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів. 

Відкріпні посвідчення обох видів мали єдину для кожного виду нумерацію на всій 

території України і були документами суворої звітності [406]. 

Отже, на підставі аналізу статей законів України, відповідно до яких обирали 

членів парламенту та главу української держави, можна стверджувати, що Закон 
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України «Про вибори Президента України» у тій його частині, де йшлося про 

інститут відкріпних посвідчень, був менш «прописаним», а тому залишав більше 

можливостей для здійснення виборчих фальсифікацій. Це зрештою підтвердила й 

практика президентських виборів в Україні 2004 р. Саме у процесі повторного 

голосування відкріпні посвідчення стали одним із засобів, за допомогою якого 

робили спроби вплинути на результати виборів, про що інформували міжнародні 

спостерігачі. Зокрема, 22 листопада 2004 р. міжнародна місія спостерігачів, яка 

спостерігала за проведенням другого туру президентських виборів в Україні, за 

результатами спільних дій Бюро демократичних ініціатив інститутів і прав людини 

ОБСЄ, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Європейського парламенту та 

Парламентської асамблеї НАТО опублікувала своє бачення другого туру 

президентських перегонів в Україні, що відбулися 21 листопада 2004 р. У звіті цієї 

міжнародної місії було зазначено, що значна кількість виборців - близько 5% від 

усієї кількості, була включеною до списків виборців у день голосування. Майже 

всі особи, включені до списків виборців у цей день, надали відкріпне посвідчення. 

Ці дані викликали занепокоєння членів місії, про що офіційні спостерігачі 

застерігали ще перед проведенням виборів. Найбільше відкріпних посвідчень було 

використано у південних областях держави, найменше - у західних [305]. 

Наслідком такої ситуації стала реакція Верховного Суду України, який своїм 

рішенням від 3 грудня 2004 р. визнав дії Центральної виборчої комісії по 

встановленню результатів повторного голосування з виборів Президента України 

та складанню протоколу про результати повторного голосування з виборів 

Президента України від 24 листопада 2004 р. неправомірними та скасував Поста-

нову Центральної виборчої комісії від 24 листопада 2004 р. № 1264 «Про 

результати виборів Президента України 21 листопада 2004 р. та обрання 

Президента України» [520]. Крім того, у зв'язку з неможливістю установити 

результати реального волевиявлення виборців у єдиному загальнодержавному ви-

борчому окрузі шляхом установлення підсумків повторного голосування і з 

приводу того, що проведене 21 листопада 2004 р. повторне голосування не змінило 

статус кандидатів, Верховний Суд України ухвалив рішення відновити права 
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суб'єкта виборчого процесу шляхом проведення повторного голосування, за 

правилами, визначеними Законом України «Про вибори Президента України» 

[520]. Організація безпеки та співробітництва в Європі, яка зазвичай не надає 

попередніх рекомендацій щодо перебігу виборів до моменту їхнього закінчення, у 

цьому випадку зробила виняток з правил та опублікувала рекомендації, 

зазначаючи про значну кількість випадків порушення правових норм під час двох 

турів голосування 31 жовтня та 21 листопада 2004 р. ОБСЄ рекомендувала укра-

їнській владі значно зменшити загальну кількість друкованих відкріпних 

посвідчень, запровадити ефективніший контроль за друком цих посвідчень, а 

також нанести на них нумерацію відповідних виборчих комісій як серійний номер, 

з метою швидкої ідентифікації місця видачі посвідчення, а також фіксувати номер 

документа, що посвідчує особу на кожному відкріпному посвідченні [58]. Під 

сильним тиском міжнародної спільноти українська влада вжила низку заходів, які 

забезпечили дотримання принципів виборчого права, у тім числі й принципу 

рівності виборів. Зокрема, 8 грудня 2004 р. парламент прийняв Закон «Про 

особливості застосування Закону України «Про вибори Президента України» при 

повторному голосуванні 26 грудня 2004 року» [454], у якому передбачено низку 

змін, що стосувалися інституту відкріпних посвідчень, значно обмежуючи сферу 

їхнього застосування. Закон зменшив співвідношення кількості таких посвідчень 

до кількості осіб, які були внесеними до списку виборців - 0,5% замість 4%, як це 

відбувалося раніше. Крім тих вимог, які встановлював чинний президентський 

виборчий закон, додатково було передбачено місце для: номерів територіального 

виборчого округу та виборчої дільниці, де воно було видане; номера 

територіального виборчого округу, в якому виборець має намір проголосувати; 

прізвищ та підписів членів дільничної виборчої комісії - представників обох 

кандидатів, які видали посвідчення; печатки дільничної виборчої комісії; підпису 

виборця, який отримав відкріпне посвідчення. Заборонено видачу відкріпних 

посвідчень уповноваженим виборцями особам, а в письмовій заяві про видання 

відкріпного посвідчення додатково треба було зазначити номер територіального 

виборчого округу, в якому виборець мав намір голосувати. Цю норму 
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запроваджували з метою боротьби з так званими виборчими каруселями, коли 

особа, яка мала на руках по декілька відкріпних посвідчень для голосування поза 

виборчою дільницею за місцем свого постійного проживання, багато разів 

голосувала на різних виборчих дільницях за одного з кандидатів на пост глави 

держави [454]. Крім того, для забезпечення додаткової гарантії від багаторазового 

отримання відкріпного посвідчення законодавець зобов'язав членів дільничної 

виборчої комісії під час видачі відкріпного посвідчення у пред'явленому 

документі, що засвідчує особу, на сторінці «Особливі відмітки» або в іншому 

придатному для цього місці проставляти відмітку про видане відкріпне 

посвідчення із зазначенням його номера, а також дати, коли зроблена відмітка, 

номера територіального виборчого округу та виборчої дільниці, на якій було 

видане відкріпне посвідчення. Відмітка засвідчувалася підписами двох членів 

дільничної комісії - представників обох кандидатів - із зазначенням їхніх прізвищ 

та скріплювалася печаткою дільничної виборчої комісії [454]. Значно ускладненою 

була й можливість реалізації виборчого права особою, яка мала намір 

проголосувати на підставі відкріпного посвідчення. У такому випадку виборець 

звертався не пізніше 12 год. останньої суботи перед днем повторного голосування 

до територіальної виборчої комісії територіального виборчого округу, зазначеного 

на відкріпному посвідченні, із заявою, яка додавалася разом з відкріпним 

посвідченням та документом, в якому зроблено відмітку про видачу відкріпного 

посвідчення [416, ст. 5]. Крім того, Законом України «Про особливості 

застосування Закону України «Про вибори Президента України» при повторному 

голосуванні 26 грудня 2004 року» було встановлено, що такі виборці могли 

голосувати тільки на одній виборчій дільниці в межах територіального виборчого 

округу, а саме: територіальна виборча комісія не пізніш як за 7 днів до дня 

повторного голосування визначала в межах територіального виборчого округу 

одну з найближче розташованих велику або середню звичайну виборчу дільницю 

для голосування виборців, включених до списку виборців на підставі відкріпних 

посвідчень [416, ст. 5]. 
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Наслідком таких «надзвичайних заходів», ужитих українським законодавцем, 

стало те, що кількість виборчих фальсифікацій під час повторного голосування 

була мінімальною. Проте одночасно виникла важлива проблема, пов'язана з тим, 

що внаслідок таких «драконівських» обмежень реалізації активного виборчого 

права значна кількість осіб не мала можливості проголосувати. Зокрема, це 

стосувалося осіб, які часто їздять у відрядження, та не могли наперед передбачити, 

в якому виборчому окрузі будуть перебувати в день повторного голосування. 

Іншою категорією виборців, по відношенню до яких не дотримувався принцип 

рівності виборів, стали самотні та хворі особи. Багато виборців, крім отримання 

відкріпних посвідчень, користувалося також можливістю голосування вдома. 

Проте це збільшувало кількість випадків зловживання виборчим правом. З метою 

уникнення подібної ситуації ст. 6 зазначеного закону передбачала, що голосування 

за межами приміщення для голосування можуть здійснювати лише виборці, які є 

інвалідами першої групи і не здатні пересуватися самостійно. Власноручно 

написана таким виборцем заява з проханням забезпечити йому голосування за 

межами приміщення для голосування мала бути поданою до дільничної виборчої 

комісії разом із засвідченою у встановленому законом порядку копією його 

пенсійного посвідчення або виданої йому довідки медико-соціальної експертної 

комісії не пізніше 12 год. дня, що передує дню голосування [416]. Отже, можна 

констатувати, що значні обмеження активного виборчого права під час повторного 

голосування у виборах глави держави в Україні 2004 р., незважаючи на їхні 

негативні риси, усе ж таки зробили неможливою значну кількість виборчих 

фальсифікацій, які до цього були поширеними. 

Завершуючи огляд проблеми застосування відкріпних посвідчень у 

президентських виборах 2004 р. в Україні та ролі, яку при цьому відіграв 

Верховний Суд України, наголосимо на такому. Без сумніву, рішення Судової 

палати у цивільних справах Верховного Суду України від 3 грудня 2004 р. у справі 

за скаргою довіреної особи кандидата у Президенти України В. Ющенка на дії, 

рішення та бездіяльність Центральної виборчої комісії є певною мірою 

політичним. Проте воно було першим в українській історії прецедентом, коли у 
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процесі розгляду справи суд керувався не вимогами виборчого законодавства, яке 

не передбачало можливості повторного голосування у другому турі 

президентських виборів, а з приводу значних порушень у масштабах держави у 

процесі другого туру голосування 21 листопада 2004 р. принципу рівності 

виборчого права шляхом неконтрольованого використання відкріпних посвідчень, 

що дозволяли голосувати поза місцем свого постійного проживання, прямо 

застосовував норми Конституції України. Тому цілком слушною є думка З. 

Ромовської, яка вважає, що у цьому рішенні «мова мала йти не лише про захист 

інтересів В. А. Ющенка. Адже моральна шкода завдана не лише йому. 

Постраждало все суспільство. І цю моральну шкоду, завдану кожному 

громадянинові країни, суд певною мірою відшкодував. Це рішення Верховного 

Суду матиме, без перебільшення, історичне значення, знаменуючи собою реальне 

утвердження конституційних прав громадянина і засад судочинства. І в цьому 

аспекті його можна вважати актом політичним» [524, с. 8]. 

Отже, можна стверджувати, що інститут відкріпного посвідчення для права 

голосування в парламентських та президентських виборах в Україні має свою 

«синусоподібну» історію. На початках його становлення, у радянський період, він 

не мав ніякого значення, оскільки результати будь-якого виду виборів в 

Радянському Союзі були відомі заздалегідь. На другому етапі його розвитку 

простежувався своєрідний ренесанс, коли в умовах реальної демократії кожен 

голос виборця був на рахунку. У випадку виборців, які з різних причин у день 

голосування не могли проголосувати за місцем своєї постійної реєстрації, він став 

єдиним шансом реалізації одного з основних політичних прав людини, яким є 

право участі у суспільно-політичному житті держави та місцевої спільноти. З 

огляду на те, що в Україні зростала тенденція до зменшення кількості громадян, 

які брали участь у виборах, відкріпні посвідчення почали у деяких випадках 

відігравати вирішальну роль. Однак саме це й стало причиною повної 

дискредитації в Україні цього інституту, який, як ми показали вище на прикладі 

президентських виборів 2004 р., став вагомим елементом виборчих фальсифікацій. 

Тому в нині чинних президентському та парламентському виборчих законах статті, 
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що стосувалися інституту відкріпного посвідчення, скасовано. Отже, сьогодні 

інститут відкріпного посвідчення, будучи «рудиментом» радянського виборчого 

законодавства, завершив свої функції. 

Важливою складовою принципу рівності виборчого права, поряд з 

формальною рівністю, є матеріальна рівність. Протягом тривалого часу ці два 

елементи принципу рівності були відокремлені. Водночас існувала суттєва різниця 

у статусі відповідних суспільних груп. Наприклад, куріальну систему 

застосовували в парламентських виборах в Австро-Угорській імперії у 1861-1914 

роках, коли формально усі громадяни держави володіли активним виборчим 

правом, але внаслідок поділу на курії деякі групи населення мали значно менше 

своїх представників у парламенті держави, ніж інші, внаслідок чого володіли 

меншим впливом на прийняття важливих рішень державного значення. Куріальну 

систему в той час застосовували не тільки в парламентських виборах, а й у виборах 

до органів місцевого самоврядування, наприклад, у виборах Крайового Галицького 

Сейму в 1861-1914 роках [723, s. 123]. Іншим широко застосовуваним видом 

виборчої системи, який обмежував рівність виборців, була класова система, яка 

запроваджувала як основний критерій майновий ценз особи, за яким визначали 

належність виборця до відповідного класу. Особа, яка сплачувала більші податки, 

мала право обирати більшу кількість представників до колегіальних органів влади. 

Типовим прикладом такої системи є прусське виборче право, основною рисою 

якого було забезпечення домінуючого значення пануючих класів на основі 

застосування майнового цензу [258, с. 283-285]. Класову систему застосовували 

також у виборах до Російської Думи у 1905 р. [375]. 

В основі концепції матеріальної рівності виборчого права лежить сила (вага) 

голосу. Принцип рівності голосів означає, що голос кожного виборця повинен 

мати однакову цінність. Для її визначення використовуються поняття «вага 

голосу» та «ціна голосу». Якщо стверджувати про вагу голосу виборця в місцевих 

виборах в Україні, то вона відрізнятиметься в кожній окремій місцевій раді. 

Наприклад, Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 10 
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липня 2010 р. встановлював у ст. 16, що рішення про загальний склад (кількість 

депутатів) обласної, районної, міської (крім районів, міст в Автономній Республіці 

Крим, міст Києва, Севастополя) ради приймається відповідною обласною радою 

поточного скликання не пізніш як за 50 днів до дня місцевих виборів. При цьому 

загальний склад (кількість депутатів) сільської, селищної, міської, районної у місті 

ради залежить від чисельності населення. Загальний склад (кількість депутатів) 

районної ради визначається із урахуванням кількості сіл (кількох сіл, жителі яких 

добровільно об'єдналися в територіальну громаду), селищ, міст районного 

значення, що входять до складу відповідного району, для забезпечення рівного 

представництва кожної територіальної громади у відповідній районній раді 

незалежно від чисельності такої територіальної громади. Загальний склад 

(кількість депутатів) обласної ради визначається з урахуванням кількості районів, 

міст обласного значення, що входять до складу відповідної області, для 

забезпечення їх рівного представництва у відповідній обласній раді незалежно від 

чисельності жителів відповідного району, міста обласного значення. Загальний 

склад (кількість депутатів) міської, районної у місті, районної, обласної ради має 

становити тільки парну кількість депутатів [388]. Отже, вага голосу відрізняється 

залежно від кількості депутатів, що обираються до відповідної ради, а також від 

кількості осіб, які проживають на відповідній території. Загалом нині можна 

стверджувати, що простежується тенденція до стабілізації, або ж навіть зменшення 

кількісного складу місцевих рад. Проте практика виборів в Україні до 2006 р. 

(зокрема з приводу того, що аж до місцевих виборів у березні 2006 р. був чинним 

закон, який встановлював імунітет для депутатів представницьких органів влади 

усіх рівнів), відображала загальнодержавну тенденцію кількісного зростання рад. 

Наприклад, перед місцевими виборами 2006 р. Львівська обласна рада попередньої 

каденції прийняла рішення про збільшення кількості депутатів ради з 80 до 120. 

При цьому ст. 16 чинного на той час Закону України «Про вибори депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів» від 6 квітня 2004 р. встановлювала, що загальний склад 

ради, на території якої проживає від 1 млн. до 2 млн. жителів, може становити від 
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76 до 120 депутатів включно [387]. Для порівняння, інакше визначають кількість 

депутатів, яких обирають до рад у Польщі, де це належить до компетенції воєводи. 

Воєвода визначає кількість депутатів, які обираються до рад окремо для кожної 

ради, за погодженням з виборчим комісаром. Встановлення кількості депутатів для 

кожної ради відбувається на основі кількості осіб, які проживають на території 

діяльності цієї ради, за результатами даних про кількість населення на кінець року, 

що передує року, в якому відбуватимуться вибори. Як слушно зауважив 

В. Кренціш, матеріальна рівність означає, що сила голосу кожного виборця є 

рівною, що полягає у впливі цього голосу на остаточний результат виборів [745, 

s. 222]. Дослідник Є. Бучковський стверджує, що зміст цього принципу повинен 

полягати в тому, що на таку саму кількість населення в певному виборчому окрузі 

припадає така ж кількість представників, як і в іншому виборчому окрузі [666, 

s. 141]. 

Принцип матеріальної рівності виборчого права, поряд з іншими основними 

принципами, був проголошений уже в Конституції Радянського Союзу 1936 р. 

Основний Закон СРСР 1936 р. і, відповідно, Конституція Української РСР 1937 р. у 

ст. 135 щодо питання рівності виборчого права встановлювала, що «вибори 

депутатів є рівними: кожний громадянин має один голос; всі громадяни беруть 

участь у виборах на рівних засадах» [225]. Принцип рівності передбачав два 

елементи - кількісна рівність голосів кожного виборця та участь у виборах на 

рівних умовах. Два цих аспекти з погляду тогочасного законодавця повинні були 

забезпечити рівність прав виборців. Ст. 34 Конституції СРСР 1936 р. передбачала, 

що Рада Союзу обирається громадянами СРСР по виборчих округах за нормою: 

один депутат на 300 тисяч населення [246]. Подібна гарантія була встановленою у 

Конституції Української РСР 1937 р., ст. 21 якої передбачала, що Верховна Рада 

УРСР обирається громадянами УРСР по виборчих округах на строк 4 роки за 

нормами: 1 депутат на 100.000 населення [222]. Ідентичне вираження принципу 

рівного виборчого права було й у текстах Конституції СРСР 1977 р. та Української 

РСР 1978 р. У ст. 97 Основного Закону Союзу РСР було визначено, що вибори 

народних депутатів від виборчих округів є рівними: виборець по кожному 
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виборчому округу має один голос; виборці беруть участь у виборах на рівних 

засадах [207]. Ст. 98 Конституції Української РСР 1978 р. встановлювала, що 

Верховна Рада Української РСР обирається громадянами Української РСР у складі 

650 депутатів по виборчих округах з рівною кількістю населення [221]. 

У радянські часи принцип рівного виборчого права був закріпленим у 

конституційних нормах, що стосувалися кожного виду виборів. Наприклад, 

останній виборчий закон радянської України від 27 жовтня 1989 р. майже дослівно 

повторював відповідну статтю Конституції Української РСР 1978 р., 

встановлюючи у ст. 3, що «жінки і чоловіки мають рівні виборчі права. 

Військовослужбовці користуються виборчими правами нарівні з усіма 

громадянами» [404]. Перші українські пострадянські виборчі закони не внесли 

значних змін у розуміння принципу рівності виборчого права. Разом з початком 

застосування в Україні змішаної виборчої системи, коли, крім одномандатних 

виборчих округів, запроваджено також єдиний загальнодержавний 

багатомандатний виборчий округ, виникла інша ситуація, за якої принцип «один 

голос - один виборець» не відповідав дійсності. Складна конструкція відповідності 

кількості голосів виборців кількості мандатів, що підлягали розподілу, 

зумовлювала внесення змін у тій частині виборчого законодавства, яка стосується 

змісту рівного виборчого права. Парламентський виборчий закон 1997 р. 

відзначався тим, що досить узагальнено формулював норми, встановлюючи у ст. 1, 

що «виборчий процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування 

кандидатів у депутати, гласності та відкритості, свободи агітації, рівних 

можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії, неупередженості 

до кандидатів з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

та посадових і службових осіб цих органів» [403]. Натомість Закон України «Про 

вибори народних депутатів України» від 18 жовтня 2001 р. уже чітко 

встановлював, що «кожний виборець на виборах депутатів має один голос у 

багатомандатному окрузі та один голос - в одномандатному окрузі. Виборець може 

використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці» [400]. Законодавець, по 

суті, підтверджував у цій статті закону те, що виборець має два голоси. Після 
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запровадження у виборах 2006 р. пропорційної виборчої системи можна було б 

стверджувати про ефективніше забезпечення матеріальної рівності виборчого 

права, оскільки в парламентських виборах 2006 р. та дострокових парламентських 

виборах 2007 р. сила голосу кожного виборця була теоретично рівною. Адже, 

незалежно від місця голосування, виборець голосував лише один раз за політичну 

партію, програму якої він підтримував. Проте в разі неподолання політичною 

партією чи виборчим блоком законодавчо встановленого виборчого бар'єру голос 

виборця «поглинається» тими політичними силами, які виграли вибори. Тоді зі 

статистичного погляду виявляється, що сила голосу виборців, які проголосували за 

партію-переможця, є більшою, ніж сила голосу виборців, які проголосували за 

партію чи виборчий блок, що не перетнули виборчого порогу. У цій ситуації 

найкращий результат отримує партія чи виборчий блок, яких підтримала 

найбільша кількість виборців. Після повернення з 2012 р. до змішаної 

пропорційно-мажоритарної системи можна знову констатувати той факт, що сила 

голосу в парламентських виборах є різною. Яскравим прикладом стало обрання у 

позачергових парламентських виборах 26 жовтня 2014 р. по мажоритарному 

округу № 45 у Донецькій області Юхима Звягільського, який набрав 72,73% 

голосів виборців за результатами підрахунку 100% оброблених протоколів діль-

ничних комісій. За нього проголосували 1 454 виборці. Зокрема, на чотирьох 

дільницях, які відкрилися в цьому окрузі, проголосували всього близько 2000 

громадян [370]. 

У випадку президентських виборів в Україні сила голосу виборця є однаковою 

у масштабі держави. Проте й тут можна стверджувати про деякі регіональні 

диспропорції. Густота населення відрізняється в окремих регіонах України, з 

огляду на різний рівень розвитку промисловості. В одній з декількох 

східноукраїнських областей - Донецькій, до початку конфлікту на Донбасі у 2014 

р. проживало близько 5 млн. людей. Таку ж кількість населення мають декілька 

областей Західної України. Це означає, що в найбільшій у Західній Україні - 

Львівській області, де проживає біля 3 млн. жителів, регіональна сила голосу буде 

значно меншою, ніж в густонаселеній та промислово розвинутій східноукраїнській 
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області. Цю ситуацію засвідчили дострокові парламентські вибори 2007 р., під час 

яких Партія регіонів отримала 34,37% голосів виборців, більшість з яких 

проживають у східних областях держави. Подібна ситуація простежувалась у 

президентських виборах 2004 р. Тоді Віктор Ющенко отримав підтримку більше, 

ніж половини виборців, при тому, що більшість його електорату проживало у 16 з 

25 регіонів держави. 

Реалізація принципу матеріальної рівності виборчого права є сьогодні 

актуальною проблемою для українського виборчого законодавства. На підставі 

аналізу чинних виборчих законів в Україні, а також наукових розробок, хотілось 

би запропонувати власне бачення цієї проблеми. Рівне виборче право - це 

передусім наявність у кожного виборця одного голосу (або ж однакової кількості 

голосів) та участь у виборах на рівних правах. Це можливо виконати за допомогою 

реєстрації особи у списку виборців тільки в одній виборчій дільниці, створенням 

рівних за кількістю виборців виборчих округів, наданням рівних можливостей для 

участі у виборчій кампанії для всіх учасників виборів (як для окремих кандидатів у 

депутати в одномандатних виборчих округах, так і для політичних партій), а також 

використанням інших юридичних чи організаційних засобів і методів, що 

гарантують (відповідно до конституційного принципу народовладдя у 

демократичній правовій державі) реальну участь громадян в управлінні державою. 

Принцип рівності виборчого права, як і принцип загальності виборчого права, 

належить як до активного, так і до пасивного виборчого права. Тобто виборче 

законодавство передбачає рівність шансів для усіх учасників виборів. Кожний 

суб'єкт пасивного виборчого права має рівні можливості щодо участі у виборах, а 

окремі кандидати не можуть використовувати займаної посади для виборчих 

зловживань. Запровадження принципу рівноправності кандидатів дозволяє 

додатково гарантувати виборчі права громадян і стає черговим кроком на шляху 

демократизації виборів. Як було зазначено на початку цього розділу, ст. 3 нині 

чинного Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 17 

листопада 2011 р. проголошує, що «усі кандидати у народні депутати України 

мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі. Усі партії - 
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суб'єкти виборчого процесу мають рівні права і можливості брати участь у 

виборчому процесі» [402]. Практичне значення цієї норми полягає в тому, що у 

випадку виявлення у процесі проведення виборчої кампанії дискримінації 

учасників виборів існує підстава вимагати усунення цієї нерівності. 

 

4.3 Прямі вибори – невід’ємна риса Української демократичної держави 

 

Пряме виборче право означає, що беручи участь у виборах, громадяни 

віддають свій голос «за» чи «проти» кандидата на виборну посаду чи політичну 

партію. Воно забезпечує остаточність прийняття рішення щодо зайняття виборних 

посад та встановлення результатів виборів [806, s. 137]. Поряд з прямими виборами 

є вибори, які проводять у непрямий (багатоступеневий) спосіб. У цьому випадку 

виборці обирають представників до органу нижчого рівня, які обирають 

представницькі органи вищого рівня. Наприклад, вибори Президента Сполучених 

Штатів Америки відбуваються у два етапи: спочатку виборці обирають 

виборщиків, а останні здійснюють вибір президента. Як зазначає Б. Банашак, 

боротьба за запровадження принципу, який забороняє приймати рішення про 

зайняття посади будь-ким, крім виборців, була пов'язана з прагненням до 

загальності виборчого права. Прямі вибори стали у ХХ ст. невід'ємною рисою 

демократичних держав, а там, де надалі є непрямі вибори, колегії виборщиків 

практично не приймають рішень, а лише ратифікують раніше виражену у 

загальних виборах волю виборців» [653, s. 352]. У прямих виборах виборець віддає 

свій голос безпосередньо за кандидата чи кандидатів, прізвища яких зазначені у 

бюлетені для голосування [788, s.113]. Саме виборці приймають рішення щодо 

складу колегіального органу, а їхній вплив на остаточні результати виборів є 

вирішальним та визначальним [812, s. 9]. Тому такі вибори є суттєво 

демократичнішими, ніж непрямі, оскільки не передбачають наявності жодних 

посередників між виборцями та кандидатами на виборні посади. 

На відміну від принципів загального та рівного виборчого права, принцип 

прямих виборів не належить до числа універсальних, наприклад, Конвенція про 
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стандарти демократичних виборів, виборчих прав та свобод у державах - членах 

Співдружності Незалежних Держав встановлює у ст. 4, що дотримання принципу 

прямого виборчого права означає, що громадяни голосують у виборах відповідно 

за кандидата і (чи) список кандидатів або проти кандидатів і (чи) списків 

кандидатів. Усі парламентські мандати палати національного законодавчого 

органу є предметом вільного вибору кандидатів і (чи) списків кандидатів шляхом 

загальних виборів [198]. Якщо національний законодавчий орган є двопалатним, а 

частина чи усі парламентські мандати не є предметом вільного вибору кандидатів, 

боротьби між кандидатами та (чи) виборчими списками у процесі загальних 

виборів, то у цьому випадку простежуються порушення згаданої Конвенції, 

оскільки фактично зазначена норма означає вимогу проведення прямих виборів 

тільки по відношенню до однієї із палат двопалатного парламенту. 

Конституція України у ст. 71, поряд з іншими принципами проведення 

виборів, встановлює, що вибори до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування відбуваються на основі прямого виборчого права [225]. 

Конкретизацію принцип прямих виборів отримує у відповідних виборчих законах. 

Зокрема, ст. 4 Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 17 

листопада 2011 р. чітко встановлює, що «вибори депутатів є прямими. Громадяи 

України обирають депутатів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів у 

депутати, включених до виборчого списку партії, та за кандидатів у депутати в 

одномандатних округах» [402]. Подібно до парламентського виборчого закону 

принцип прямих виборів врегульовано й у Законі України «Про вибори 

Президента України» від 5 березня 1999 р., у ст. 1 якого згадано про прямі вибори 

серед основних засад виборів [406]. Очевидним, однак, є те, що реалізація 

принципу прямих виборів в умовах застосування мажоритарно-пропорційної 

виборчої системи у парламентських виборах та у виборах до Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах 

рад, у яких виборець голосує не тільки безпосередньо за кандидата у депутати, але 

й за виборчий список кандидатів у депутати від політичної партії, за цих умов 

підлягає модифікації. Натомість у виборах Президента України, депутатів 
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сільських, селищних рад, а також сільських, селищних, міських голів, у яких 

застосовується мажоритарна виборча система відносної більшості, виборці 

голосують безпосередньо за відповідного кандидата. 

З погляду дотримання встановленого у Конституції України та у відповідних 

виборчих законах принципу прямих виборів найбільш відповідною для цього 

принципу з усіх застосовуваних до цього часу в Україні систем голосування є 

мажоритарна виборча система відносної більшості у одномандатних виборчих 

округах. Як уже було зазначено, сьогодні цю систему використовують у виборах 

Президента України, народних депутатів України в одномандатних округах, 

депутатів сільських, селищних рад, а також сільських, селищних, міських голів. До 

запровадження свого часу пропорційної виборчої системи в парламентських 

виборах та у виборах депутатів обласних, районних, міських рад тривалий час, 

починаючи з радянських часів, застосовувалася мажоритарна виборча система. На 

сьогодні має місце повернення до змішаної мажоритарно-пропорційної виборчої 

системи у парламентських та місцевих виборах. Проте виникає питання: чи не є 

застосування змішаної виборчої системи, а донедавна - й «чисто» пропорційної 

виборчої системи порушенням принципу прямих виборів? Свого часу, після 

прийняття парламентом Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» від 24 вересня 1997 р., який запроваджував змішану (мажоритарно-

пропорційну) виборчу систему, з поданням щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) цього закону до Конституційного суду України 

звернулися народні депутати України, котрі вважали, що у такий спосіб було 

порушено принцип прямих виборів. Однак орган конституційної юстиції рішенням 

від 26 лютого 1998 р. визнав, що принцип прямих виборів не був порушений 

внаслідок запровадження в Україні змішаної (мажоритарно-пропорційної) 

виборчої системи [518]. Зокрема, суддя М. Савенко висловив в окремій думці, що 

«встановлений Законом порядок голосування в багатомандатному 

загальнодержавному виборчому окрузі позбавляє громадян, навіть за умови 

включення до бюлетеня всіх кандидатів у депутати, що є у списку, права 

формування списку кандидатів у депутати шляхом надання переваги тому чи 
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іншому кандидату у депутати. Тобто виборці не можуть самі встановити 

черговість кандидатів у депутати у списку, а повинні підтримати або не підтримати 

в цілому список, який їм запропоновано політичною партією чи виборчим блоком 

партій, що робить вибори непрямими. Не відповідає принципу прямого виборчого 

права і порядок підрахунку голосів та встановлення результатів виборів у 

багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі. Підрахунок голосів 

відбувається на підставі виборчих бюлетенів, які не передбачають можливості 

безпосереднього голосування за конкретного кандидата, тому і в протоколі 

підрахунку голосів зазначають лише кількість голосів, поданих за кожний список 

кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого блоку партій у цьому 

окрузі» [518]. 

Акцентована в окремій думці судді М. Савенка проблема безпосередньо 

стосується голосування в Україні за так звані закриті партійні списки. Висування 

кандидатів, формування та затвердження виборчого списку кандидатів у депутати 

від партії в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі здійснюється 

партією на з'їзді (зборах, конференції) у порядку, встановленому статутом партії. 

Відповідно до ст. 80 чинного Закону України «Про вибори народних депутатів 

України», у виборчому бюлетені зазначаються визначений жеребкуванням номер 

кожної партії, повна назва відповідної партії, власні імена та по батькові перших 

п'яти кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії [402]. Тобто 

виборець бачить лише прізвища, ім'я та по батькові тільки перших п'яти 

найвідоміших електоратові кандидатів у депутати, які є так званим обличчям 

партії. У цей спосіб виборець, по суті, позбавлений можливості голосування за 

конкретного кандидата в депутати. Така ж проблема наявна й у місцевих виборах в 

Україні. Незважаючи на те, що ст. 5 Закону України «Про вибори депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів» передбачає, що місцеві вибори є прямими, а виборці 

безпосередньо обирають депутатів та сільських, селищних, міських голів шляхом 

голосування за кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, 

селищного, міського голови, висунутих та зареєстрованих у порядку, 
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передбаченому цим Законом [388], ст. 66 цього ж закону встановлює, що у 

виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному виборчому окрузі 

зазначаються порядковий номер кожної місцевої організації партії, повна назва 

відповідної місцевої організації партії, прізвища, власні імена та по батькові 

перших п'яти кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої 

організації партії. Тобто й у цьому випадку виборець лише чинить вплив на 

подолання відповідною політичною партією прохідного бар'єра та на кількість 

отриманих цією партією мандатів, але аж ніяк не на їхній персональний склад. 

Йдеться про те, що не маючи можливості чинити вплив на персональний склад 

виборчого списку політичної партії, виборець часто тільки після голосування із 

засобів масової інформації дізнається, що до парламенту чи місцевої ради за 

списком політичної партії було обрано осіб, які у разі голосування за 

мажоритарною системою ніколи б не дісталися на ці виборні посади. Наприклад, 

унаслідок позачергових парламентських виборів 2007 р. (які відбулися за 

винятково пропорційною системою) мандати народних депутатів України 

отримала значна кількість так званих олігархів. За деякими даними у Верховну 

Раду України VI скликання було обрано близько 100 найбільших українських 

бізнесменів, а кожна з трьох провідних у парламенті тієї каденції політичних сил у 

процесі виборчої кампанії мала хоча б одного спонсора - мільярдера та декілька 

мільйонерів з капіталом вище трьохсот мільйонів доларів [580]. Подібною була й 

ситуація з парламентськими виборами 2012 р., де на так званих прохідних місцях у 

партійних списках знову були бізнесмени «вищого ешелону». Щоправда, у зв'язку 

з поверненням до змішаної (мажоритарно-пропорційної) виборчої системи, деякі з 

цих бізнесменів вирішили кандидувати у народні депутати за мажоритарними 

виборчими округами, зокрема в тих місцевостях, де розміщений їхній бізнес і, 

відповідно, вони створили значну кількість робочих місць. Прикладами таких 

успішних «мажоритарних» проектів є переконлива перемога у дострокових 

парламентських виборах 2014 р. в одномандатному виборчому окрузі № 12 

Вінницької області Олексія Порошенка, де він отримав підтримку 64,04% голосів 

виборців, чи вже згадуваного вище  Юхима Звягільського у одномандатному 
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виборчому окрузі № 45 Донецької області з результатом 72,73% голосів виборців 

[370]. Очевидним, однак, є те, що і в першому й у другому випадках ці особи 

передовсім захищають інтереси власного бізнесу, а вже згодом - інтереси виборців. 

Що ж стосується перебування відомих бізнесменів у виборчих списках відповідних 

партій, то тут також можлива ситуація, коли інтереси їхнього бізнесу не 

збігатимуться з інтересами політичних партій, членами яких вони є. Наслідком 

цього стає те, що депутати від різних політичних партій голосують в унісон зі 

своїми ідеологічними суперниками, які де-факто є їхніми бізнес-партнерами. 

Зрештою, український досвід наочно відображає можливість співіснування членів 

парламентської більшості з відмінними політичними уподобаннями. Йдеться, 

наприклад, про успішне співіснування в рамках однієї коаліції за результатами 

парламентських виборів 2006 р. Партії регіонів, Комуністичної партії України та 

Соціалістичної партії України, чи за результатами позачергових парламентських 

виборів 2007 р. парламентської більшості у складі Партії регіонів, Комуністичної 

партії України та Блоку Литвина. 

Логічним виходом із ситуації, що склалася у контексті дотримання принципу 

прямих виборів, було б, на нашу думку, використання польського досвіду. Йдеться 

передусім про застосування системи преференційного голосування, яке дає змогу 

виборцеві самостійно встановлювати порядок розміщення кандидатів у виборчому 

списку, що є іншим, ніж той, який запропонувала політична партія. У цьому 

випадку виборець, голосуючи за виборчий список політичної партії, має значно 

більші можливості для впливу на отримання мандатів вміщеними у цьому списку 

особами. Таку систему можна було б використовувати як у парламентських, так й 

у місцевих виборах - до обласних, районних рад, а також міських рад середніх та 

великих міст (з населенням понад 200 тис. жителів). Якщо ж йдеться про вибори 

депутатів міських рад (малих міст), тут, на нашу думку, взагалі варто відмовитися 

від застосовуваної нині у місцевих виборах змішаної системи на користь 

мажоритарної, як це нині є у виборах депутатів сільських та селищних рад, тим 

більше, що досить часто деякі селища чи малі міста кількісно не відрізняються від 

великих сіл. У таких малих територіальних громадах, зазвичай, вирішальне 
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значення має не ідеологічний чинник, а авторитет відомої локальній спільноті 

особи. Показовим прикладом, що підтверджує цей висновок, є колишній 

Турківський міський голова Геннадій Брич, який протягом декількох каденцій 

обіймав цю посаду, незважаючи на те, що у часи Радянського Союзу працював 

першим секретарем Турківського районного комітету Комуністичної партії 

України й у часи незалежності надалі залишався її членом [581]. Хоча ідеологічні 

переконання більшості мешканців цього містечка абсолютно відрізняються від 

політичних переконань колишнього міського голови, очевидним є факт, що його 

багаторазово обирали на цю посаду не з ідеологічних міркувань, а саме завдяки 

господарсько-організаційним якостям, які належно оцінили виборці. 

З огляду на посттоталітарний характер української держави, де понад сімдесят 

років рішення від імені Комуністичної партії Радянського Союзу, а також від імені 

радянської держави фактично приймало дуже вузьке коло членів ЦК КПРС 

(починаючи з часу так званої Хрущовської відлиги), або ж тільки одна особа 

(Йосип Сталін), корисним було б, щоб виборець, підтримуючи своїм голосом 

політичну партію, вирішував, яке місце у виборчому списку політичної партії 

займе відповідний кандидат. Запровадження замість закритих виборчих списків 

внутрішньопартійної конкуренції дало б змогу зменшити автократичний вплив 

партійних лідерів на формування виборчих списків. Сьогодні ж часто під час 

формування цих списків лідери відповідних політичних сил керуються лише 

власними преференціями та уподобаннями, не беручи до уваги як погляди своїх 

однопартійців, так і громадську думку. 

У середовищі політичних партій, які беруть участь у виборах в Україні, 

значного поширення набула практика формування так званих іменних політичних 

блоків чи партій. Наприклад, у парламентських виборах 2006 р. вісім із 45 партій 

та блоків - учасників виборчого процесу, були іменними, у позачергових 

парламентських виборах у вересні 2007 р. іменними були три з 20 політичних сил: 

Блок Юлії Тимошенко, Блок Литвина, Виборчий блок Людмили Супрун - 

Український регіональний актив. Крім того, саме завдяки харизмі Юлії Тимошенко 

її іменний блок досягнув другого результату, отримавши 30,71% голосів виборців, 
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а завдяки харизмі тодішнього голови Верховної Ради України Володимира 

Литвина його політична сила перетнула 3% виборчий поріг та отримала місця у 

парламенті із результатом 3,96% голосів виборців. У виборах 2012 р. іменними 

були три з 21 політичної партії: політична партія «УДАР Віталія Кличка», партія 

Наталії Королевської «Україна - Вперед!», Радикальна партія Олега Ляшка. Ця ж 

ситуація повторилася й у позачергових парламентських виборах 2014 р., де ми 

побачили партію «Блок Петра Порошенка» та Радикальну партію Олега Ляшка. 

При цьому політичні партії, які сьогодні перестали бути іменними, й надалі 

сприймаються багатьма виборцями лише через призму їхніх лідерів. Йдеться, 

наприклад, про політичну партію Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». 

Щоправда, харизма лідера може не тільки допомогти «своїй» політичній силі, але й 

навпаки - зашкодити їй. 

Українське виборче законодавство особливе значення приділяє особистому 

голосуванню. Особисте голосування означає самостійне прийняття виборцем 

рішення щодо власного голосу. Воно тісно пов'язане з принципом таємності 

голосування, оскільки є важливим засобом забезпечення реалізації цього 

принципу. Особисте голосування також є гарантією прозорих та демократичних 

виборів, зменшуючи можливість маніпулювання виборчими бюлетенями у процесі 

підрахунку голосів. У ст. 8 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» 

встановлено, що «кожен виборець голосує на місцевих виборах особисто. 

Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій 

особі забороняється» [388]. Цю ж норму продубльовано у ст. 8 чинного 

парламентського виборчого закону [402] та Закону України «Про вибори 

Президента України» [406]. Крім того, законодавець передбачив сувору 

кримінальну відповідальність за порушення виборчих прав громадян, встановивши 

у ст. 158 Кримінального кодексу України, що умисне надання членом виборчої 

комісії чи комісії з референдуму громадянину можливості проголосувати за іншу 

особу чи проголосувати більше ніж один раз у ході голосування або надання 

виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на референдумі особі, яка не 
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включена до списку виборців (громадян, які мають право брати участь у 

референдумі) на відповідній виборчій дільниці (дільниці з референдуму), або 

надання виборцеві заповненого виборчого бюлетеня (бюлетеня для голосування на 

референдумі) караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або 

позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох 

років [242]. Отже, можна дійти висновку, що в Україні особисте голосування є 

елементом принципу прямих виборів. 

Новацією для українського виборчого права є застосування 

кореспонденційного голосування. Є декілька можливостей кореспонденційного 

голосування: за допомогою пошти, електронної пошти або з використанням 

комунікаційних технологій. Сьогодні широко використовують два види 

голосування за допомогою пошти: загальне голосування та голосування на вимогу 

громадянина, який володіє таким правом. Зміст першого полягає в тому, що кожен 

виборець має право надіслати свій бюлетень для голосування за допомогою пошти 

замість віддати свій голос у виборчій дільниці у день виборів. Наприклад, у 

Великій Британії всі виборці отримують за допомогою пошти реєстраційний 

формуляр, на основі якого формуються списки виборців та у якому вміщено 

питання, чи виборець хоче голосувати за допомогою пошти. У випадку такої 

вимоги він отримує виборчий бюлетень, який за допомогою пошти надсилає на 

адресу виборчої комісії відповідного виборчого округу. Крім того, під час 

заповнення цього реєстраційного формуляра виборець може зазначити вимогу 

отримувати виборчі бюлетені у всіх наступних виборах, аж до часу відкликання, 

або тільки один бюлетень в одних виборах. На вимогу виборця бюлетень для 

голосування може бути надіслано до будь-якої держави світу [793]. 

Для голосування на вимогу виборця у більшості виборчих систем вимагається 

дотримання таких умов: виконання громадянином службових обов'язків, які не 

дозволяють йому знаходитися у місці голосування в день виборів; релігійні чи 

морально-етичні переконання, які не дають змоги брати участь у виборах у певний 
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день; раніше заплановано довготривале перебування у лікувальному закладі з 

приводу хвороби чи вагітності; заплановано закордонний виїзд тощо. 

Голосування за допомогою пошти має довгу традицію у англо-саксонській 

правовій системі. Уперше воно було застосоване під час Сецесійної війни у 1861-

1865 рр. в Північній Америці, коли за ініціативою Авраама Лінкольна солдати 

північноамериканських штатів, які перебували в казармах місць проведення 

військових дій, прийняли рішення про участь у виборах, що проходили у їхніх 

штатах. Не маючи можливості безпосередньої участі у виборах, солдати заповнили 

виборчі бюлетені та вислали їх за допомогою пошти членам своїх родин, які 

згодом вкинули їх до виборчих урн [168, с. 41]. Відтоді голосування за допомогою 

пошти стало поширеним способом голосування у США та інших державах англо-

саксонської правової системи. Часто воно - єдиний можливий засіб реалізації 

активного виборчого права. Наприклад, у процесі парламентських виборів 2001 р. 

у Великій Британії жителі сільських регіонів держави з приводу спалаху епідемії 

ящура були ізольовані від зовнішнього світу і тільки завдяки поштовим виборчим 

бюлетеням отримали можливість голосування, не виходячи з власної домівки [81]. 

Інститут голосування за допомогою пошти, будучи на початках свого 

існування так званим допоміжним способом (який гарантував реалізацію 

виборчого права вузькій категорії виборців), сьогодні у Великобританії 

перетворився у постійний спосіб голосування. Наприклад, у виборах 2005 р. у 

деяких виборчих округах цим способом скористалося до 50% виборців. Тоді з 

приводу виборчих фальсифікацій у процесі голосування британська поліція 

порушила 25 справ у 19 виборчих округах. У деяких округах пропала велика 

кількість бюлетенів для голосування, як наприклад у Бірмінгемі, де бракувало 

20000 поштових виборчих бюлетенів [837]. Можливість голосування за допомогою 

пошти для такої значної кількості виборців стала наслідком значної лібералізації 

британського виборчого законодавства: прийнятий у 2000 р. акт про народне 

представництво дозволив голосувати за допомогою пошти усім виборцям Англії, 

Шотландії та Уельсу [793]. Відповідно до цього акту британський виборець не 
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мусить зазначати причину, яка унеможливлює його присутність на виборчій 

дільниці. 

Позитивною рисою голосування за допомогою пошти є те, що воно дає 

підстави збільшити явку виборців, надаючи можливість проголосувати виборцям, 

що проживають у віддалених та важкодоступних місцевостях. Заповнюючи ви-

борчий бюлетень вдома, виборець має більше можливостей для вдумливого 

ознайомлення з виборчими програмами кандидатів у депутати. Щоправда, в цьому 

випадку є можливість для впливу на рішення виборця, тобто порушується принцип 

таємності голосування. У випадку голосування за допомогою пошти складно 

виявити існування такого зовнішнього впливу на волевиявлення виборця. Крім 

того, з'являється загроза, що окремі кандидати можуть за допомогою підкупу 

виборців вплинути на результати голосування. Якщо присутність на виборчій 

дільниці членів виборчої комісії, офіційних спостерігачів, уповноважених осіб 

ускладнює можливість вчинення впливу на виборця, то у випадку голосування за 

допомогою пошти можливість такого впливу значно зростає. У такій ситуації 

важливим засобом забезпечення гарантії дотримання прав виборців є кримінальне 

законодавство, яке встановлює відповідальність за порушення виборчих прав 

громадян. Негативною рисою запровадження голосування за допомогою пошти в 

Україні є, крім додаткових можливостей зловживань, далеко не найкращий 

технічний стан «Укрпошти». Адже сьогодні складно стверджувати про 

гарантування захисту від зламання поштових скриньок, тим більше, що таких 

скриньок немає в усіх громадян, або ж вони є поламаними чи й просто знищеними. 

Також є проблема неналежної якості послуг, які надає «Укрпошта», зокрема, 

слабкими сторонами цієї установи є тривалий час надходження кореспонденції до 

адресата, пошкодження поштової кореспонденції. Додатковою проблемою, яка має 

значний вплив на проведення виборів за допомогою пошти в Україні, можуть 

стати різні помилки у списках виборців. Усуненню таких помилок мав би сприяти 

реєстр виборців [428], проте, як засвідчила практика парламентських виборів 2012 

р. та 2014 рр. він не став панацеєю у питанні захисту виборчих прав громадян. 

Важливим завданням, яке постане перед Центральною виборчою комісією, буде 
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прийняття інструкції про порядок голосування за допомогою пошти, яка повинна 

чітко врегулювати це питання та роз'яснити його пересічному виборцеві. Адже у 

виборця, який голосує за допомогою пошти, немає можливості отримання нового 

бюлетеня для голосування замість пошкодженого або ж неправильно заповненого, 

як це є можливо під час голосування на виборчій дільниці. Важливу роль у 

підготовці голосування за допомогою пошти виконують засоби масової 

інформації, зокрема радіо, телебачення та друковані засоби масової інформації. 

Окремо про можливість голосування за допомогою пошти варто було б 

інформувати трудові колективи, де працює найбільша кількість осіб, які є 

потенційними виборцями, що голосують таким способом: працівники 

правоохоронних органів, міністерства з надзвичайних ситуацій, лікарі швидкої 

допомоги та ін. 

Зазначимо, що голосування за допомогою пошти сьогодні притаманне не 

тільки Великобританії чи Сполученим Штатам Америки, а й багатьом 

пострадянським державам. Наприклад, виборче законодавство Латвії запровадило 

таку можливість для виборців, які перебувають за кордоном. Зокрема, відповідно 

до ст. 43 Закону «Про вибори до Сейму» від 6 червня 1995 р., для проведення 

голосування виборець зобов'язаний не раніше, ніж за п'ять місяців, але не пізніше, 

ніж за три тижні перед днем виборів подати до відповідної дипломатичної чи 

консульської установи Латвійської Республіки, у яких будуть організовані виборчі 

дільниці, заяву про бажання голосувати таким способом. У цьому випадку 

виборець пред'являє паспорт громадянина Латвії, у якому робиться відмітка про 

голосування, а також подає своє ім'я, прізвище, персональний код та адресу за 

кордоном, на яку має бути надіслано виборчі матеріали [398]. Прийнятий 

Центральною виборчою комісією Російської Федерації на підставі ст. 64 

Федерального Закону «Про основні гарантії виборчих прав та права участі у 

референдумі громадян Російської Федерації» [345] Тимчасовий порядок голо-

сування за допомогою пошти під час проведення виборів до органів державної 

влади суб'єкта Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, 

референдуму суб'єкта Російської Федерації та місцевого референдуму від 7 серпня 
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2003 р. запровадив можливість такого голосування у виборах до органів державної 

влади суб'єкта Російської Федерації та органу місцевого самоврядування [336]. 

Якщо йдеться про кореспонденційне голосування за допомогою електронної 

пошти чи інших комунікаційних технологій, то це, на нашу думку, є для України 

питанням майбутнього. Запровадження до виборчої системи сучасних 

інформаційних технологій дасть змогу розширити можливості кореспонденційного 

голосування. У цьому випадку найважливішим завданням буде належне 

забезпечення захисту баз даних відповідних виборчих комісій від можливого 

несанкціонованого проникнення до них так званих хакерів. З огляду на те, що 

сьогодні непоодинокими є випадки несанкціонованого доступу навіть до добре 

захищеного сервера Пентагону, використання голосування за допомогою 

електронної пошти можливе лише після удосконалення програмного забезпечення 

до такого рівня, коли буде досягнуто надійного захисту від несанкціонованого 

зовнішнього втручання серверів Центральної виборчої комісії та виборчих комісій 

нижчого рівня. Позитивний досвід такого голосування на рівні одного регіону 

держави має Швейцарія, де у кантоні Женева голосування за допомогою інтернету 

успішно використовують з 2010 р. [628] Має такий успішний досвід на 

загальнодержавному рівні й одна з колишніх радянських республік - Естонія. Ця 

пострадянська країна - перша у світі держава, яка в 2005 р. запровадила електронні 

вибори. Тоді свої голоси через інтернет віддали лише 9 287 виборців (2%), через 

два роки їх було понад 30 тис., у 2011 р. - майже 141 тис., а в парламентських 

виборах в Естонії 1 березня 2015 р. за допомогою інтернету проголосував 176 491 

виборець. Тобто свої голоси за допомогою електронного бюлетеня віддало майже 

20% виборців цієї прибалтійської держави [95], що сьогодні є світовим рекордом 

за кількістю голосів, відданих на виборах із застосуванням комп'ютера. 

Безсумнівно, що чисельність виборців в Естонії є у кільканадцять разів менша, ніж 

в Україні, а тому цю державу значно легше технологічно модернізувати. Проте 

якраз в нинішніх реаліях, коли на території окупованої Росією Автономної 

Республіки Крим чи охопленому війною Донбасі неможливо відкрити виборчі 
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дільниці, голосування із застосуванням інтернету могло б посприяти врахуванню 

якомога більшої кількості голосів українських виборців. 

Сучасне українське виборче законодавство не передбачає жодної можливості 

кореспонденційного голосування, у тім числі й за допомогою пошти. Тому треба, 

на нашу думку, запозичити зарубіжний досвід. Як слушно наголошує С. Фоміна, 

«зниження рівня політичної активності виборців у багатьох країнах вимагає 

застосовувати різних форм дистанційного голосування. Різноманіття форм 

дистанційного голосування створює можливості для різних країн обирати 

найбільш прийнятні» [593, с. 119]. Проте найважливішою перешкодою, яка стане 

на перепоні запровадження цього способу голосування, будуть виборчі 

зловживання. Зрештою, навіть у державах так званої стабільної демократії, до яких 

належать Великобританія та США, немає повної гарантії захисту від застосування 

виборчих фальсифікацій. Запровадження ж сьогодні в Україні можливості 

голосування за допомогою пошти чи з використанням інтернету для усіх громадян 

України недоцільне. Тому варто визначити чіткий перелік підстав, у разі 

дотримання яких таке голосування обґрунтоване. Якщо ж такий спосіб 

голосування виправдав би свою ефективність, то у подальшому можна було би 

розширити перелік категорій виборців, які мають право кореспонденційного 

голосування. Загалом же застосування інституту кореспонденційного голосування 

під час проведення усіх видів виборів в Україні матиме позитивний вплив на 

загальний стан демократизації у державі. Це дасть змогу зменшити виборчий 

абсентеїзм, що позитивно позначиться на більшій легітимації влади. 

Виборче законодавство деяких держав встановлює можливість голосування 

уповноваженою особою. Як зазначає Є. Бучковський, низка європейських держав 

(зокрема, Бельгія, Франція, Нідерланди) допускає щодо деяких визначених груп 

виборців голосування за допомогою уповноваженої особи [666, s. 177]. Українське 

виборче законодавство такої можливості не встановлює. Крім того, публіковані 

Центральною виборчою комісією перед кожними виборами коментарі виборчих 

законів чітко наголошують, що неможливим є голосування уповноваженою 

особою. Зокрема, інтерпретуючи ще до парламентських виборів 2006 р. ст. 83 
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чинного на той час парламентського виборчого закону від 7 липня 2005 р. ЦВК 

наголосила, що можливість для голосування забезпечують виборцеві двоє членів 

дільничної виборчої комісії [197, с. 519]. Зрештою, така практика не є винятком. В 

більшості інших країн також законодавчо заборонено голосувати за інших осіб, у 

тім числі й за членів сім'ї. 

Проте це не означає, що неможливим є надання допомоги виборцеві, який з 

приводу фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень. Такий 

виборець має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії 

скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, кандидата у 

депутати, його довіреної особи, уповноваженої особи партії, офіційного 

спостерігача [402]. Тоді йдеться не про передачу іншій особі виборчого бюлетеня, 

а про фізичну допомогу в реалізації волі виборця, який віддає свій голос за 

відповідного кандидата у депутати. 

 

4.4 Впровадження принципу таємного голосування в Україні 

 

Розглядаючи проблему історичного досвіду впровадження принципу таємного 

голосування зазначимо, що вперше закрите (таємне) голосування на виборах 

відбулося після перемоги 1789 р. Великої Французької революції, причому такий 

порядок поширювався на загальнонаціональні та місцеві вибори. Проте згодом, у 

період якобінської диктатури, знову запровадили відкрите голосування у виборах 

до Конвенту. Тривалішим було запровадження таємного голосування в інших 

європейських державах. Зокрема, у Великобританії традиція відкритої подачі 

голосів на виборах існувала до 1872 р. Вважали, що у процесі такого голосування 

«люди прагнуть демонструвати найкращі сторони власного характеру - навіть 

перед тими, хто не кращий за них самих. Під час таємного голосування, на відміну 

від відкритого, люди схильні голосувати нечесно або негідно - заради зиску, зі 

злості, з образи, через особисті суперечки, навіть керуючись класовими інтересами 

або упередженнями» [308, с. 270]. Подібну думку мав й Отто фон Бісмарк, який 

вважав, що «принцип загальності виборчого права є не тільки теоретично, але й 
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практично обґрунтованим, якщо не допустити таємності» [727]. У першій половині 

XIX ст. ця традиція обґрунтовувалася теорією виборчого права як соціальної 

функції і як обов'язку виборця. З розширенням виборчого корпусу можливості 

відкритого голосування об'єктивно ускладнилися. Водночас таємне голосування 

почали сприймати як таке, що зменшує можливості зовнішнього впливу на 

виборців та контролю за їхнім волевиявленням і сприяє забезпеченню 

демократичності виборів. Тому в другій половині XIX ст. таємне голосування було 

запроваджене майже в усіх європейських країнах. 

Сьогодні складно уявити демократичні вибори без таємного голосування, яке 

стало однією з родових ознак прямих виборів. Як зазначав О. Ейхельман, принцип 

таємності голосування «забезпечує за виборцем і зглядно за виборним спокійну 

можливість діяти цілком вільно, виконуючи своє виборче право й обов'язок згідно 

зі своїм переконанням, розумінням та сумлінням» [138, с. 50]. У сучасний період 

набула поширення думка про те, що правовій державі притаманне тільки таємне 

голосування [765, s. 154]. Проте це не означає, що під час таємного голосування 

неможлива фальсифікація результатів виборів. Як слушно зауважує В. Шаповал, 

таємне голосування є однією з ознак прямих виборів. Водночас існує чимало 

виборчих «технологій», застосування яких зумовлює порушення вимоги таємного 

голосування. Можливості застосування таких «технологій» залежать від рівня 

демократичності суспільно-політичного життя, що знаходить пряме відображення 

у характері виборів. З іншого боку, сам факт їхнього застосування опосередковано 

свідчить про значущість виборів, їхню роль у реалізації народного суверенітету 

[619, с. 6-29]. 

Таємне голосування є тим видом голосування, який унеможливлює контроль 

над волевиявленням виборців. Принцип таємного голосування виконує важливу 

«гарантійну» роль та є елементом виборів, які характеризуються як вільні вибори 

[748, s. 127]. Він означає застосування різних гарантій, що забезпечують 

недопущення отримання третіми особами інформації про зміст голосування 

виборця [805, s. 114]. Найпоширенішим є таємне голосування за допомогою 

виборчих бюлетенів, які заповнюють виборці у спеціальному приміщенні або 
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кабіні та у складеній формі або у спеціальному конверті поміщають до виборчої 

скриньки. Таємність голосування належить до базових принципів виборчого права, 

що гарантують у багатьох міжнародних та національних правових актах. Вона 

означає, що виборець може голосувати або не голосувати [655, s. 36]. Кожен 

виборець повинен мати шанс віддати свій голос у таких технічних та політичних 

умовах, які створюють йому можливість вільного волевиявлення [713, s. 160]. У 

випадку ж відмови від участі у виборах до нього не застосовуватимуть жодні 

санкції. 

У ст. 21 Загальної декларації прав людини визначено, що вибори потрібно 

проводити «шляхом таємного голосування, або в іншій формі, яка забезпечує 

вільне голосування» [148]. У ст. 7.4 Документа наради Конференції ОБСЄ з 

людського виміру зазначено: усі держави-сторони зобов'язуються, що «голо-

сування проводитиметься таємно або буде застосована інша форма вільного 

волевиявлення» [129]. Пункт 5 розділу 4 Декларації «Про критерії вільних і 

справедливих виборів» передбачає, що «держави повинні вживати усіх необхідних 

заходів для забезпечення принципу таємного голосування, щоб виборці мали 

можливість вільного голосування, без страху та не боячись залякування» [638]. 

Особливе місце принцип таємного голосування посідає у Конвенції «Про 

стандарти демократичних виборів, виборчих прав та свобод у державах - 

учасниках Співдружності Незалежних Держав» від 7 жовтня 2002 р. [198]. У 

Конвенції встановлено, що дотримання принципу таємного голосування означає 

неможливість здійснення контролю за волевиявленням виборця та забезпечення 

рівних умов для вільного вибору. Виборчі органи забезпечують дотримання 

встановлених у конституції та іншому законодавстві умов, які унеможливлюють 

здійснення контролю або спостереження за процедурою заповнення виборцем 

виборчого бюлетеня у місці для голосування, а також вчинення дій, що порушують 

таємність (ст. 5 Конвенції «Про стандарти демократичних виборів, виборчих прав 

та свобод у державах - учасниках Співдружності Незалежних Держав»). Жоден 

виборець ніким не може бути змушений оприлюднювати інформацію щодо того, за 

якого кандидата чи виборчий список він голосував (ст. 8 Конвенції «Про стандарти 
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демократичних виборів, виборчих прав та свобод у державах - учасниках 

Співдружності Незалежних Держав»). Як слушно зауважує А. Патшалек, таємність 

дає змогу виборцеві не тільки виразити свої програмні та персональні преференції 

відповідно до його уявлень та переконань, а й свідчить про те, що здійснення 

вибору є особистою справою виборця. Це не означає, що під час проведення 

виборчої кампанії не чиниться вплив на виборця. Таємність голосування полягає у 

тому що, агітуючи виборця у передвиборній кампанії, від нього не вимагається 

декларування його вибору, а вплив на його голосування на виборчій дільниці не 

дозволяється [784]. 

Як і в міжнародних документах, принцип таємного голосування гарантовано в 

національному законодавстві України. Зокрема, у ст. 71 Конституції України 

визначено, що вибори до органів державної влади та місцевого самоврядування 

проводять шляхом таємного голосування. Виборцям гарантовано вільне 

волевиявлення [225]. Також ст. 7 Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про вибори народних депутатів України» від 7 липня 2005 р. 

передбачала, що «голосування на виборах депутатів є таємним: контроль за 

волевиявленням виборців забороняється. Членам виборчих комісій, іншим особам 

забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які дають 

можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця» [416]. У ст. 8 

зазначено, що «кожний виборець голосує на виборах особисто. Голосування за 

інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі 

забороняється» [416]. Цим статтям закону текстуально та змістовно відповідають 

ст. 7 та 8 нині чинного парламентського виборчого закону [402]. Проте заборона 

голосування за інших осіб не означає, що виборець, який не має можливості 

самостійно заповнити виборчий бюлетень, не може звернутися за допомогою до 

іншої особи. Наприклад, ст. 40 Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» від 18 листопада 1993 р. передбачала, що «виборець, який не має 

можливості самостійно заповнити бюлетень, може запросити в кабіну для 

таємного голосування іншу особу за своїм розсудом, крім членів виборчої комісії, 

кандидатів, які балотуються по даному виборчому округу, їх довірених осіб» [401]. 
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Ст. 85 нині чинного парламентського виборчого закону від 17 листопада 2011 р. 

включає до переліку осіб, яким заборонено надавати допомогу виборцям під час 

заповнення ними виборчого бюлетеня, члена виборчої комісії, кандидата у 

депутати, його довірену особу, уповноважену особу партії, офіційного 

спостерігача [402]. Для забезпечення голосування виборців з вадами зору Цен-

тральна виборча комісія виготовляє трафарети для виборчих бюлетенів рельєфно-

крапковим шрифтом (за методом Брайля) з розрахунку по два трафарети на 

звичайну виборчу дільницю. Для спеціальних виборчих дільниць такі трафарети 

можуть виготовляти за поданням окружної виборчої комісії [402, ст. 85]. Змістовно 

подібні до парламентського виборчого закону гарантії принципу таємності 

голосування передбачає Закон України «Про вибори Президента України», який у 

ст. 7 встановлює, що голосування на виборах Президента України є таємним: 

контроль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування, 

відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців в кабіні для 

таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення 

у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці 

голосування [406]. Наступна ст. 7 цього ж закону проголошує, що кожний 

виборець голосує на виборах Президента України особисто. Голосування за інших 

осіб, а також передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняються 

[406]. Такі ж принципи запроваджує у місцевих виборах і Закон України «Про 

вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів» від 10 липня 2010 р. [388]. Наголосимо також 

на тому, що таємність голосування забезпечує не тільки зазначене виборче 

законодавство, а й Кримінальний кодекс України. Умисне порушення таємниці 

голосування під час проведення виборів або референдуму, що виявилося у 

розголошенні змісту волевиявлення громадянина, який взяв участь у виборах або 

референдумі, - карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або 

обмеженням волі на строк до трьох років [242]. Те саме діяння, вчинене членом 

виборчої комісії або комісії з референдуму чи іншою службовою особою з 
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використанням свого службового становища, - карається штрафом від трьохсот до 

п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на 

строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного 

до трьох років [388]. 

Зазначимо, що за кордоном, зазвичай, кожну виборчу дільницю обладнано 

спеціальними технічними засобами. У Польщі, наприклад, на все місто обов'язково 

є одна дільниця, яка обладнана спеціально для людей з особливими потребами. У 

Росії під час останніх президентських виборів на виборчих дільницях активно 

використовували веб-камери. Проте значна кількість спеціалістів вважає, що 

замість них варто використовувати ip-камери, бо саме вони призначені для 

віддаленого відеоспостереження. Відтак значна кількість виборчих порушень у 

тому чи іншому випадку важко піддається фіксуванню у зв'язку з нечітким 

зображенням. Сьогодні питання використання відеоспостереження активно 

обговорюють не тільки організатори виборів в Україні, а й усі учасники виборчих 

кампаній, представники політичних партій. Адже, незважаючи на значну кількість 

позитивних моментів, відеотрансляція може спричинити порушення таємниці 

голосування, виборчих прав громадян. 

Вище ми вже розглядали можливість кореспонденційного голосування в 

Україні, аналізуючи при цьому позитивний досвід Швейцарії та Естонії. Значний 

практичний досвід застосування систем електронного голосування накопичено 

також у Росії, де проводилися експерименти з дистанційного електронного 

опитування з метою використання інтернет-голосування для виборців, які 

проживають у важкодоступних районах країни, за кордоном тощо. Ми вже 

наголошували на проблемі виникнення різного роду ризиків під час використання 

комп'ютерів для дистанційного голосування. Зазначимо, що найголовнішим у разі 

такого виду голосування є забезпечення його таємності. У цьому контексті цікавим 

є естонський досвід, де для безпеки голосування використовують послуги 

державного провайдера, кожен виборець має цифровий підпис, а на телебаченні 

проводять широку рекламну кампанію щодо використання інтернету на виборах. 



350 

 

Наслідком застосування такого широкого спектру превентивних заходів є якщо не 

ліквідація усіх можливих загроз для таємності голосування, то хоча б їхня 

мінімізація. 

Поняття «таємне голосування» поєднує у собі дві складові частини: таємне 

голосування (тобто відсутність контролю за волевиявленням виборців) та 

відсутність примусу у процесі здійснення волевиявлення виборців. 

Правозастосувальна практика засвідчує низку негативних тенденцій. Першою так 

званою технічною перешкодою на шляху забезпечення принципу таємного 

голосування є недостатня кількість кабін для голосування та використання 

виборчого обладнання, яке дає змогу контролювати волевиявлення виборців12. З 

огляду на це частина виборців змушена голосувати відкрито. Така ситуація 

простежується у більшості пострадянських держав. Наприклад, відповідно до 

висновку місії ОБСЄ від 7 грудня 2003 р., у виборах депутатів Державної Думи 

Російської Федерації відкрите голосування відбулося у 29% виборчих дільниць (у 

тім числі 36% цих дільниць було в Москві та 49% - у Санкт-Петербурзі). В 

окремих виборчих дільницях члени виборчих комісій активно пропонували 

виборцям не користуватися кабінами для голосування [526, с. 21-22]. Подібна 

ситуація простежувалася й в Україні. Зокрема, у процесі голосування на 

парламентських та місцевих виборах в Україні 26 березня 2006 р. у Криму, 

Донецькій та Львівській областях, а також у Києві порушували принцип таємності 

голосування: виборці голосували поза кабіною для голосування, багатьом особам 

пропонували «допомогу» під час заповнення виборчих бюлетенів, а в кабінах для 

голосування перебували одночасно по декілька осіб. У Київській та Луганській 

областях скриньки не були опечатані, а в Дніпропетровській, Закарпатській, 

Луганській та Черкаській областях у списках виборців були відсутні прізвища 

жителів багатьох будинків. У цих випадках відбувалося нехтування відповідними 

органами державної влади виконанням обов'язків, що випливають із виборчого 

законодавства. Адже у випадку парламентських виборів українське виборче 

законодавство прямо встановлює, що голосування проводиться в спеціально 

                                                           
12 Наприклад, замість кабіни для голосування використовуються звичайні столи. 
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відведених та облаштованих приміщеннях, в яких обладнують кабіни для таємного 

голосування та визначають місця видачі виборчих бюлетенів і встановлення 

виборчих скриньок. На одній виборчій дільниці облаштовують одне приміщення 

для голосування. Контроль за облаштуванням приміщення для голосування 

покладають на дільничну виборчу комісію. Розміщення обладнання у приміщенні 

для голосування планують так, щоб місця видачі виборчих бюлетенів, вхід і вихід з 

кабін для таємного голосування, виборчі скриньки знаходилися у полі зору членів 

дільничної виборчої комісії та осіб, які мають право бути присутніми в приміщенні 

для голосування [402]. Кожну виборчу дільницю забезпечують необхідною 

кількістю виборчих скриньок - стаціонарних (великих) та переносних (малих). Для 

голосування використовуються виборчі скриньки, виготовлені з прозорого 

матеріалу, за розмірами, встановленими Центральною виборчою комісією. Кожній 

виборчій скриньці присвоюють власний номер, який проставляють на цій 

скриньці. Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох стаціонарних 

виборчих скриньок, середня - не менше чотирьох стаціонарних виборчих скриньок, 

велика - не менше шести стаціонарних виборчих скриньок. Кожна виборча 

дільниця повинна мати не менше двох переносних виборчих скриньок. Стаціонарні 

виборчі скриньки встановлюють у приміщенні для голосування так, щоб виборці 

при підході до них мали можливість проходити через кабіни (кімнати) для 

таємного голосування. Порядок виготовлення, обліку, використання та зберігання 

виборчих скриньок визначає Центральна виборча комісія [402]. Як слушно 

наголошує М. Бучин, «для дотримання принципу таємного голосування необхідне 

належне матеріально-технічне забезпечення процесу голосування. Зокрема, 

приміщення для голосування за розмірами повинно бути відповідним кількості 

виборців конкретної виборчої дільниці. Крім того, виборча дільниця повинна бути 

обладнана достатньою кількістю кабінок для голосування. В іншому випадку це 

або гальмуватиме процес голосування і не дозволить всім громадянам здійснити 

процес волевиявлення, або призведе до порушення таємниці голосування» [43, с. 

117]. 
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Українське законодавство, на відміну, наприклад, від польського, не 

передбачає обов'язку пломбування отвору виборчої скриньки у разі переривання 

чи відкладення голосування з подальшим переданням її разом зі списком виборців 

на зберігання голові комісії. Тобто у разі виникнення такої ситуації13 є можливість 

несанкціонованого вкидання виборчих бюлетенів до цієї виборчої скриньки. Такий 

спосіб фальсифікації результатів виборів в Україні досить широко застосовували 

під час другого туру президентських виборів 2004 р., коли після «раптового» 

вимкнення світла виявлялося, що внаслідок цього до виборчої урни у 

протиправний спосіб «додатково» вкинено виборчі бюлетені чи виборча урна 

виявилася пошкодженою. Водночас українське виборче законодавство встановлює 

значно ширше, ніж у законодавстві Польщі, коло осіб, які мають право брати 

участь у перевірці виборчих урн. В Україні, крім членів відповідної ДВК та 

офіційних спостерігачів, у цьому процесі можуть брати участь також кандидати у 

депутати, уповноважені особи політичних партій та представники засобів масової 

інформації. 

Окрему увагу варто приділити питанню примушування виборців до участі у 

виборах, чим порушується принцип таємності волевиявлення виборців. Після 

парламентських та місцевих виборів у березні 2006 р. усі міжнародні спостерігачі 

підтвердили, що ситуація з вирішенням цієї проблеми в Україні поліпшується. 

Після парламентських виборів у вересні 2007 р. підтверджено подальший поступ 

на шляху уникнення виборчого примусу з виборчої практики. Проте, незважаючи 

на законодавчу заборону примушування громадян до участі у виборах, на практиці 

застосовують різні методи впливу. Найтиповішою є агітація щодо участі у виборах 

представниками влади, які наголошують на громадянському обов'язку виборців, а 

також на тому, що їхнє проведення значно обтяжує державний бюджет. Отож, 

треба брати участь у виборах, оскільки проведення повторного голосування 

обтяжуватиме державний бюджет. 

                                                           
13 Українське виборче законодавство взагалі не встановлює терміну «відкладення голосування», хоча воно є 
можливим, якщо виборча комісія володіє, наприклад, інформацією про замінування виборчої дільниці. 
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В Україні надалі є можливість фальсифікації результатів виборів на так 

званому базовому рівні. Йдеться, зокрема, про малі населені пункти, де пересічний 

виборець часто повністю матеріально залежний від керівників колишніх колгоспів, 

власників великих підприємств, що є єдиними працедавцями на території цих сіл, 

селищ чи містечок. Володіючи «матеріальними» важелями впливу, вони прагнуть 

отримати повну владу на «своїй» території шляхом примушування виборців до 

голосування за підтримуваних (чи вказаних) ними кандидатів у депутати чи 

кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. У такій ситуації 

відмову від участі у виборах жителя села можна вважати одним зі способів 

волевиявлення, що впливає на результат виборів. 

Непоодинокими в Україні також є випадки так званого корпоративного 

голосування за відповідну політичну силу. Наприклад, Соціалістична партія 

України у позачергових парламентських виборах, які відбулися у вересні 2007 р., 

отримала підтримку лишень 2,86% голосів виборців, а отже, не пройшла до 

парламенту України [466]. Проте у деяких містах за цю політичну силу 

проголосувала значна кількість виборців. Наприклад, у Маріуполі14, де розміщений 

найбільший в Україні металургійний комбінат, співвласником та генеральним 

директором якого був член Соціалістичної партії України Володимир Бойко. 

Малоімовірним є те, що в цьому випадку йшлося про застосування виборчого 

примусу. На нашу думку, така значна підтримка соціалістів стала наслідком 

потужної господарської діяльності металургійного комбінату, працівники якого та 

й члени їхніх родин підтримали політичну силу, членом якої є ефективний 

менеджер. 

У президентських виборах в Україні в 2004 р. між першим та другим туром 

виборів широко застосовували примус осіб, які не взяли участі у першому турі 

голосування. Йдеться, наприклад, про факти масового відвідання виборців, які не 

голосували у першому турі, невстановленими особами, які не були членами 

дільничних виборчих комісій, але мали на руках список виборців, що проживали 

на території відповідної виборчої дільниці. Ці невстановлені особи схиляли 

                                                           
14 Значна частина жителів якого у той час голосувала за висуванців Партії регіонів. 
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громадян до участі у другому турі виборів глави держави. Крім того, на виборців 

чинився адміністративний тиск. Наприклад, з виборцями, які не голосували у 

першому турі президентських виборів 2004 р. на виборчій дільниці № 12 

територіального виборчого округу № 172, та були викладачами Харківського 

політехнічного університету, «виховну» розмову з метою схиляння до участі у 

виборах проводив ректор університету [45]. У день повторного голосування члени 

окремих виборчих комісій, грубо порушуючи вимоги закону [406, ст. 27], 

телефонували до виборців з проханням, щоб вони взяли участь у виборах. 

Найчастіше такий вплив відбувався у дільничних виборчих комісіях, розміщених 

на території шкіл чи лікувальних закладів, де з таким проханням до батьків 

власних учнів зверталися вчителі, або ж лікарі просили про це своїх пацієнтів [45]. 

Такі дії суперечать ст. 5 Закону України «Про вибори Президента України», яка 

встановлює, що участь громадян України у виборах Президента України є 

добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах 

[406]. 

Непрямим способом примушування виборців до участі у виборах є існуюча 

практика одночасного проведення парламентських та місцевих виборів. Є думка, 

що активність виборців буде більшою, якщо ці два види виборів проводитимуть 

одночасно. Отож, поєднуючи їх, влада, по суті, змушує виборців, що прийшли 

голосувати у парламентських виборах, голосувати й на місцевих. Наслідком такого 

непрямого примушування виборця є висока кількість голосів, відданих «проти 

всіх» у поєднаних з парламентськими місцевих виборах. 

Дискусійною сьогодні є проблема встановлення для виборців заборони 

користування мобільним телефоном, фото-, відеоапаратурою та іншою 

спеціальною апаратурою, за допомогою якої може бути проведена фото- та/або 

відеозйомка у процесі голосування у кабіні для таємного голосування. Доцільність 

запровадження цієї новели обґрунтовують тим, що принцип таємності є одним з 

головних загальноєвропейських принципів у галузі виборчого права, а його суть 

полягає в тому, що для виборця таємне голосування - це не тільки право, а й 

обов'язок. У зв'язку з цим доцільно зазначити, що принцип таємного 
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волевиявлення справді належить до міжнародно визнаних і нині закріплюється у 

конституціях та виборчому законодавстві всіх демократичних країн світу. 

Водночас категоричне твердження стосовно того, що таємне голосування є 

обов'язком виборця, викликає істотні сумніви, адже принцип таємності зазвичай 

тлумачать як обов'язок держави створити умови для таємного волевиявлення, які б 

виключали контроль за ним та забезпечили вільне волевиявлення. 

Аналіз вітчизняного виборчого законодавства також дає підстави 

стверджувати про відсутність будь-яких заборон на оприлюднення виборцем свого 

волевиявлення під час виборів. Наприклад, ст. 159 Кримінального Кодексу 

України передбачає кримінальну відповідальність у випадку умисного порушення 

таємниці голосування під час виборів, що виявляється у розголошенні змісту 

волевиявлення громадянина з боку інших осіб [237, с. 533-535]. Наведене дає 

підстави стверджувати, що у вітчизняному законодавстві принцип таємності 

голосування тлумачать як право, а не як обов'язок виборця. Отож, немає достатніх 

підстав для встановлення заборон, які б позбавляли виборця можливості 

оприлюднити своє волевиявлення і надати у разі публічної заяви про це відповідні 

докази. Головною проблемою забезпечення таємниці голосування є не відсутність 

заборон для виборців, від яких іноді незаконно вимагають «звітувати» про своє 

волевиявлення (для чого і використовують мобільні телефони та іншу апаратуру, 

про яку йдеться), а неефективне виявлення і притягнення до відповідальності тих 

осіб, які примушують виборців до таких дій. Незрозуміло, як заборона на 

використання мобільного телефону та іншої спеціальної апаратури в кабіні для 

таємного голосування може бути реалізована на практиці: чи повинні, наприклад, 

виборчі комісії здійснювати візуальний огляд виборця, чи мають вони право 

обшукувати виборців та вилучати цю апаратуру? Вважаємо, що механізм реалізації 

цієї новели ще не вироблено, адже застосування подібних заходів обмежує, або ж 

навіть грубо порушує конституційні права громадян. Тобто вона має суто 

декларативний характер, а її практична реалізація не може бути забезпечена за 

допомогою правових засобів. Не можна також не зауважити, що зазначена новела 

не охоплює і не може охопити всі можливі засоби фіксації волевиявлення 
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громадянина у бюлетені. Наприклад, запропонована заборона поширюється лише 

на використання технічних засобів фото- та відео- зйомки, залишаючи можливості 

для використання іншої спеціальної апаратури, наприклад, лазерних сканерів. 

Наступним широко застосовуваним способом впливу на виборців з метою 

заохочення їх прийти до виборчих дільниць є успадкована ще з радянських часів 

практика продажу у день виборів поблизу виборчих дільниць різних продуктів 

споживання та промислових продуктів за нижчими цінами. Часто можливість 

купівлі таких товарів залежна від участі у виборах. Використовують також такі 

інші способи «зацікавлення» виборців, як видача поблизу виборчих дільниць 

соціальних виплат, проведення безоплатної медичної діагностики, юридичні 

консультації та ін. Такі способи «агітації» відіграють важливу роль у формуванні 

результатів виборів, впливаючи на їхні результати. Якщо зазначені категорії 

виборців систематично, протягом значного проміжку часу, користуються наданою 

їм у такий спосіб соціальною допомогою, безкоштовною медичною чи юридичною 

допомогою від імені створеного майбутнім кандидатом на виборну посаду чи 

політичною партією фонду, то це знаходить своє відображення у результатах 

виборів. Прикладом успішного використання такої технології у місцевих виборах 

стало несподіване для дослідників громадської думки та багатьох жителів міста 

обрання на посаду Київського міського голови у березні 2006 р. Леоніда 

Черновецького. Важливу роль у цій перемозі відіграв створений ще у 1998 р. його 

дружиною Аліною Айвазовою фонд «Соціальне партнерство», який надавав 

широкий спектр соціальної, медичної та правової допомоги для незаможних 

мешканців Києва. Фонд «Соціальне партнерство» утримував безкоштовну їдальню 

«Стефанія» для зазначених категорій громадян, а також додатково видавав їм 

продукти харчування, фінансував необхідну реабілітаційну медичну допомогу для 

пенсіонерів та інвалідів і т.д. [521]. У ситуації зростаючого серед заможніших 

столичних городян виборчого абсентеїзму саме голоси незаможних виборців мали 

вирішальне значення для результатів виборів. Тому в 2006 р. кандидатуру Леоніда 

Черновецького підтримали 32% виборців, у той час, як за його конкурентів - 

нинішнього Київського міського голову, а на той час відомого боксера Віталія 
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Кличка, та колишнього багаторічного київського міського голову Олександра 

Омельченка проголосувало, відповідно, 24% та 21% виборців [364]. На результати 

голосування не вплинуло навіть те, що Віталія Кличка підтримувала партія 

«Батьківщина», а Олександра Омельченка - «Наша Україна», яким на той час 

симпатизувало більшість киян. 

Українське виборче законодавство детально регулює процедуру голосування 

виборців за місцем перебування. Зокрема, ст. 86 чинного Закону України «Про 

вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 р. встановлює, що 

виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у 

зв'язку з інвалідністю чи за станом здоров'я не здатний пересуватися самостійно, 

дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування 

цього виборця. Для організації голосування виборців, не здатних пересуватися 

самостійно, за їхнім місцем перебування дільнична виборча комісія в останній 

день перед днем голосування на своєму засіданні виготовляє витяг із списку 

виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Такий витяг 

невідкладно після його складання надається для загального ознайомлення у 

приміщенні дільничної виборчої комісії [402]. За інформацією Фонду соціального 

захисту інвалідів України ще в 2005 р. їхня кількість становила 2 млн. 462 тис. 244 

особи [63, с. 4]. З цього приводу питання організації голосування виборців за 

місцем перебування, яким користується ця категорія виборців, є важливою для 

забезпечення дотримання виборчих прав цих осіб, а також суттєво впливає на 

результати виборів. Без рішення комісії до витягу включається виборець, який 

постійно не здатний самостійно пересуватися, та щодо якого у списку виборців 

зазначена відповідна відмітка, якщо такий виборець до 12 год. останньої суботи 

перед днем голосування письмово або особисто не повідомить відповідну 

дільничну виборчу комісію про бажання проголосувати у приміщенні для 

голосування. За рішенням дільничної виборчої комісії до цього списку 

включається виборець, який тимчасово не здатний самостійно пересуватися, на 

підставі його заяви та довідки медичної установи про стан здоров'я [402]. При 

цьому виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно, поштою або 
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через інших осіб подає власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому 

голосування за місцем його перебування із зазначенням місця перебування 

виборця. Така заява разом з довідкою медичної установи про стан здоров'я виборця 

повинна бути подана до дільничної виборчої комісії не пізніше 20 год. останньої 

п'ятниці перед днем голосування [402]. 

Голосування виборців за місцем перебування у парламентських виборах може 

відбуватися також на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних 

лікувальних закладах. У цьому випадку голосування за місцем перебування 

виборця відбувається на підставі власноручно написаної заяви виборця з 

проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування у зв'язку з 

необхідністю дотримання постільного режиму [402]. У цьому випадку голосування 

виборців за місцем їхнього перебування організовують не менш як три члени 

дільничної виборчої комісії, які повинні бути представниками різних партій, 

кандидатів у депутати [402, ст 86]. Зокрема, під час проведення голосування 

виборців за місцем перебування мають право бути присутні кандидати у депутати, 

їхні довірені особи, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі [402, ст. 86]. 

Процедура голосування за місцем перебування виборця не застосовується на 

закордонних виборчих дільницях. Щодо чинних Законів України «Про вибори 

Президента України» та «Про місцеві вибори», то відповідні статті цих 

законодавчих актів, а саме ст. 77 президентського виборчого закону [406] та ст. 78 

закону, який регулює порядок проведення місцевих виборів в Україні [450], 

встановлюють по відношенню до виборців, які виявляють бажання голосувати за 

місцем перебування, такі ж вимоги та передбачають таку ж процедуру 

голосування, як і чинний парламентський виборчий закон. 

Головною проблемою, пов'язаною з голосуванням виборців за місцем 

перебування, є те, що українське виборче законодавство не регулює детально 

процедури цього голосування. Як наслідок, виникають деякі запитання. Як забез-

печити таємність голосування у помешканні, якщо члени ДВК перебувають у 

одній кімнаті з виборцем? Зокрема, йдеться про заповнення виборчого бюлетеня та 

вкидання його до переносної виборчої урни. Як захистити хворого виборця від 
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вчинення на нього впливу членами сім'ї ? Проблема також полягає у тому, що 

виборець, який голосує за місцем перебування (вдома), не має доступу до 

офіційних передвиборних матеріалів, а тому не завжди може прийняти відповідне 

рішення щодо голосування за ту чи іншу політичну силу чи кандидата у депутати в 

парламентських чи місцевих виборах, або ж кандидата на президентський пост. 

Наголосимо, що сьогодні український законодавець суттєво обмежив можливості 

голосування поза виборчою дільницею. Наприклад, у ст. 67 Закону України «Про 

вибори народних депутатів України» від 18 жовтня 2001 р., у якій визначалося 

порядок організації голосування за межами приміщення для голосування, взагалі 

не передбачала обов'язку надання виборцем разом із заявою про голосування за 

місцем перебування медичної довідки, яка підтверджувала б обґрунтованість такої 

заяви [400]. Так само не передбачали обов'язку надання до виборчої комісії 

медичної довідки відповідні статті попередніх виборчих законів, а саме ст. 40 

Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 24 вересня 1997 р. 

[403] та ст. 40 Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 18 

листопада 1993 р. [401]. Змістовно найменш деталізованим було виборче 

законодавство Радянської України. Зокрема, ст. 47 Закону Української РСР «Про 

вибори народних депутатів Української РСР» від 27 жовтня 1989 р., у якій йшлося 

про можливість голосування поза виборчою дільницею з приводу стану здоров'я, 

не тільки не встановлювала порядку реалізації цього права, а й навіть не визначала 

запровадженої у пізніших виборчих законах мінімальної кількості членів виборчої 

комісії, які мали бути присутніми при такому голосуванні [404]. Тобто реально про 

детальне регулювання процедури голосування виборця за місцем його перебування 

поза виборчою дільницею можна вести мову з часу ухвалення попереднього 

Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 25 березня 2004 р. 

[399], ст. 84 якого, встановлюючи порядок організації голосування виборців за 

місцем перебування, передбачала такі ж вимоги щодо виборців, які виявили 

бажання голосувати за місцем свого перебування, як і згадувана вище ст. 86 нині 

чинного Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 17 

листопада 2011 р. 
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Наступною проблемою українського виборчого законодавства є відсутність 

детальних критеріїв ідентифікації виборців. Законодавство України запроваджує 

спеціальний режим голосування для двох основних категорій виборців: осіб, які 

постійно чи тимчасово не здатні самостійно пересуватися, та осіб з вадами зору. 

Для інших категорій виборців, наприклад, паралізованих осіб, такий режим не є 

визначеним. Як у дострокових президентських та парламентських виборах 2014 р., 

так і раніше зафіксовано значну кількість випадків, коли такі виборці не могли 

реалізувати свого виборчого права або ж реалізовували його з порушенням закону. 

Досвід спостереження за голосуванням на виборчих дільницях підтверджує 

недостатність врегулювання проблеми реалізації виборчого права особами з 

порушенням координації рухів (які не можуть самостійно підписатися у списку 

виборців, кинути до виборчої урни бюлетень), а також виборців, які з приводу 

хвороби не можуть самостійно користуватися виборчими кабінами. Сьогодні 

критеріями, за якими виборців відносять до кола осіб, що не можуть самостійно 

пересуватися, є вік, група інвалідності, стан здоров'я. Українське виборче 

законодавство нечітко визначає ознаки, за якими можна ідентифікувати зазначені 

категорії виборців. Спеціальний режим голосування є передбаченим тільки для 

інвалідів, які не можуть самостійно пересуватися. Проте поняття «здатність до 

самостійного пересування» повинно бути чітко формалізованим. Відповідно до ст. 

2 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 

березня 1991 р., інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, що при 

взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її 

життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації 

нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист [453]. 

Відповідно до Інструкції про встановлення груп інвалідності, затвердженої 

наказом Міністерства охорони здоров'я України № 561 від 5 вересня 2011 р., та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2011 р. за 

№ 1295/20033, здатність до пересування - це можливість ефективно пересуватися у 

своєму оточенні (ходити, бігати, долати перепони, користуватися особистим та 

громадським транспортом). Параметрами оцінки є характер ходьби, темп 
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пересування, відстань, яку долає хворий, здатність самостійно користуватись 

транспортом, потреба у допомозі інших осіб при пересуванні [163]. Очевидно, що 

ця інструкція нечітко визначає кваліфікаційні критерії, які стосуються визначення 

груп інвалідності, бо що, наприклад, означає в розумінні інструкції термін 

«ефективне пересування у своєму оточенні». 

Нині чинне виборче законодавство не встановлює конкретних вимог щодо 

ідентифікації осіб, які у зв'язку з інвалідністю не можуть самостійно пересуватися, 

передбачаючи, що це може бути посвідчення інваліда чи довідка медичної 

установи про стан здоров'я виборця. Тому необхідне внесення змін та доповнень 

до нині чинного виборчого законодавства в усіх видах виборів в Україні, де б чітко 

було визначено категорії осіб, для яких встановлюється спеціальний режим 

голосування. До таких категорій осіб, на нашу думку, треба зарахувати інвалідів І 

та ІІ груп інвалідності, а також осіб, що мають обмежені можливості самостійно 

пересуватися. Виборче законодавство також не встановлює вік, після досягнення 

якого виборця можна зарахувати до категорії осіб, які можуть голосувати за 

місцем свого проживання. Законодавство також не запроваджує чіткої процедури 

ідентифікації осіб, які з приводу хвороби не могли прийти на виборчу дільницю. У 

першому випадку це могло б бути досягнення виборцем 75-80 річного віку, що 

стало б підставою для включення його до відповідної категорії виборців. У 

другому випадку треба було б чітко визначити порядок ідентифікації осіб. 

Наприклад, для інвалідів І та ІІ груп це було б посвідчення інваліда, для інших осіб 

з обмеженими можливостями - довідка медичної установи про стан здоров'я, а для 

осіб пенсійного віку - пенсійне посвідчення чи паспорт громадянина України. При 

цьому треба пам'ятати, що надмірна лібералізація виборчого законодавства по 

відношенню до осіб, яким дозволяється голосувати поза виборчою дільницею, 

також є небезпечною, що підтверджує, наприклад, російський досвід. Дільничні 

виборчі комісії у Російській Федерації приймають величезну кількість заяв щодо 

голосування поза виборчою дільницею у формі списків, складених органами 

соціального захисту населення, ветеранськими організаціями, а також 

лікувальними установами та поліклініками. Однак часто виявляється, що виборці 
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були вписані в ці списки всупереч власній волі. Зокрема, офіційні спостерігачі 

ОБСЄ неодноразово підтверджували, що члени дільничних виборчих комісій часто 

приходили з виборчою урною до всіх пацієнтів лікувальних закладів, незважаючи 

на відсутність такого прохання з їхнього боку [39, с. 14-20]. 

У ст. 41 Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 11 

листопада 1993 р. встановлено можливість дострокового голосування у разі зміни 

виборцем місця свого перебування в період між поданням списків виборців для 

загального ознайомлення і днем голосування [401]. Нинішнє українське 

законодавство такого інституту не застосовує. Проте можливість дострокового 

голосування у виборах та референдумах передбачає законодавство інших держав. 

Наприклад, ст. 53 Виборчого кодексу Республіки Білорусь від 18 лютого 2000 р. 

№ 370-З встановлює, що особи, які не мають можливості у день проведення 

голосування чи референдуму перебувати за місцем свого проживання, можуть 

найпізніше за п'ять днів перед днем виборів чи референдуму, в умовах, які 

виключають контроль за їхнім волевиявленням, заповнити у приміщенні 

дільничної виборчої комісії бюлетень та опустити його в опечатаний ящик для 

голосування виборців, учасників референдуму, які будуть відсутніми у день 

проведення виборів, референдуму за місцем проживання. Дострокове голосування 

здійснюється з 10 до 14 години і з 16 до 19 години в присутності не менше двох 

членів дільничної комісії [159]. Зокрема, офіційного підтвердження причин 

неможливості для виборця, учасника референдуму прийти в приміщення для 

голосування в день виборів не вимагається [159]. Незважаючи на демократичний 

характер норм білоруського виборчого кодексу, незалежні спостерігачі 

систематично підтверджують, що під час проведення виборів чи референдумів у 

Білорусі відбуваються значні порушення міжнародних виборчих стандартів. До 

суттєвих порушень, які впливають на результати виборів та референдумів, 

належить примушування до дострокового голосування членів виробничих 

колективів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, а також практика 

голосування однією особою від імені декількох виборців. Незалежні спостерігачі 

часто були свідками того, що призначені для дострокового голосування виборчі 
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дільниці не опечатувалися на ніч, а вночі у них перебували представники 

правоохоронних органів, що суперечить виборчому законодавству [327]. Можна 

лише уявити масштаб імовірних виборчих фальсифікацій у цій країні, якщо за 

офіційними даними правом дострокового голосування у Білорусі користується біля 

20% виборців. 

Дострокове голосування виборців як інститут виборчого права також існує з 

1991 р. у Російській Федерації. Однак з приводу значних порушень цього права 

російський законодавець у 1999 р. відмовився від застосування дострокового 

голосування у федеральних (парламентських та президентських) виборах, а в 2002 

р. заборонив його застосування у регіональних виборах та референдумах, 

залишаючи можливість такого голосування лише у муніципальних виборах та 

місцевому референдумі. Проте Федеральним Законом Росії «Про внесення змін до 

законодавчих актів Російської Федерації про вибори та референдум, а також інших 

законодавчих актів Російської Федерації» від 25 липня 2005 р. була відновленою 

можливість дострокового голосування на регіональному референдумі [335]. 

Водночас зазначимо, що порівняно з виборчим законодавством Білорусі, російське 

законодавство запроваджує й певні обмеження, встановлюючи, що виборець 

володіє правом дострокового голосування тільки у разі наявності поважної 

причини щодо неможливості прибуття до виборчої дільниці у день виборів. У 

цьому випадку він повинен подати до відповідної дільничної виборчої комісії 

письмову заяву, у якій зазначає підстави для такого голосування. Проте, 

незважаючи на законодавче обмеження, в Росії часто простежуються зловживання 

використанням інституту дострокового голосування. Наприклад, у січні 2005 р. 

прокуратура Санкт-Петербурга, відповідно до ст. 142 Кримінального кодексу 

Російської Федерації, порушила кримінальну справу щодо фальсифікації 

результатів голосування у виборах депутатів муніципальної ради «Свєтлановская», 

які відбулися 19 грудня 2004 р. Приводом для порушення кримінальної справи 

стало отримання інформації про те, що до всіх шкіл та поліклінік дзвонили 

працівники районної адміністрації, вимагаючи організувати дострокове 

голосування для працівників цих установ. Крім того, під приводом «перевірки» 
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правильності нарахування грошей, працівники соціальної служби запрошували до 

виборчої дільниці пенсіонерів, яким пропонували достроково проголосувати за 

відповідних кандидатів у депутати, надаючи цим особам талон на безплатний обід 

у ресторані «Блін Дональдс» [69]. Поширеною також була ситуація, коли у 

достроковому голосуванні масово брали участь працівники державних та 

муніципальних установ. Наприклад, 16 травня 2004 р. у повторних виборах до 

муніципального зібрання району Хорошево-Мнєвнікі міста Москви було 

зафіксовано масове голосування працівників дев'ятої гарнізонної поліклініки 

Міністерства внутрішніх справ на чолі із заступником головного лікаря, який 

записував прізвища осіб, що проголосували [40, с. 77-83]. Подібна ситуація була й 

у процесі голосування в муніципальних виборах у грудні 2004 р. в Санкт-

Петербурзі [68]. 

Підсумовуючи аналіз проблеми забезпечення таємності голосування у виборах 

до органів влади усіх рівнів в Україні, зазначимо, що потрібно внести зміни до 

чинного виборчого законодавства. Йдеться про зміни, які чітко встановлювали б 

порядок голосування виборців з фізичними вадами. Треба визначити критерії 

належності до зазначеної категорії виборців, врегулювати процедуру видачі 

медичних довідок особам, які тимчасово втратили можливість самостійно 

пересуватися. Також варто підвищити відповідальність учасників виборчого 

процесу за порушення принципу таємності голосування. Йдеться передусім про 

забезпечення реальних механізмів притягнення до відповідальності, у тім числі й 

кримінальної. Отже, реалізація принципу таємного голосування зумовлює 

створення низки законодавчих та організаційних заходів і процедур, які повинні 

унеможливити будь-який контроль за процесом голосування і забезпечити свободу 

волевиявлення громадянина на виборах. 

Що стосується розглянутих принципів виборів то, підсумовуючи, зазначимо, 

що їхнє неухильне дотримання є необхідною умовою функціонування 

демократичної української держави. Як наголошує С. Топалова, «сутність 

виборчого процесу полягає у забезпеченні практичної можливості кожного 

громадянина реалізувати свою владну суб'єктність шляхом безпосередньої участі у 
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формуванні влади, а розвинуте виборче законодавство, що забезпечує таке 

формування виключно на основі волевиявлення народу, є головним засобом 

реалізації основоположного громадянського права» [576, с. 218]. 

 

Висновки до розділу 4 

Цей розділ присвячений проблемі традиції виборності як основи принципів 

вільних, рівних, прямих виборів та таємного голосування. Ведучи мову про 

дотримання принципу вільних виборів треба зазначити, що український досвід 

підтверджує часте зловживання неофіційним впливом на виборця. Зокрема, майже 

в усіх останніх парламентських, а також у президентських виборах 2010 р., в 

Україні влада значно зловживала так званим церковним ресурсом. Поряд з цим 

принцип вільних виборів порушується й шляхом застосування так званого 

офіційного впливу. Йдеться, зокрема, про надмірне збільшення у період 

передвиборних перегонів інформування представниками влади громадян про 

ухвалені ними рішення, що стосуються завдань, які належать до органів влади та 

місцевого самоврядування: управління освітою, комунальним господарством та ін. 

При цьому використовуються державні та комунальні засоби масової інформації, 

за допомогою яких «мінімізують» роль та досягнення опозиційних кандидатів. 

Значний вплив здійснюється також і на приватні засоби масової інформації, 

ставлячи у залежність видачу відповідних ліцензій на частоти для мовлення від 

«прихильності» цих ЗМІ до провладних кандидатів. 

Запровадження принципу рівноправності кандидатів дозволяє додатково 

гарантувати виборчі права громадян і стає черговим кроком на шляху 

демократизації виборів. Практичне значення цієї норми полягає в тому, що у 

випадку виявлення у процесі проведення виборчої кампанії дискримінації 

учасників виборів є підстава вимагати усунення цієї нерівності. 

Для належного дотримання принципу прямих виборів у виборах до 

колегіальних органів влади доцільним було б застосувати систему 

преференційного голосування, яке дає змогу виборцеві самостійно встановлювати 

порядок розміщення кандидатів у виборчому списку, що є іншим, ніж той, який 
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запропонувала політична партія. Якщо ж йдеться про вибори депутатів міських рад 

(малих міст), тут, на нашу думку, взагалі варто відмовитися від застосовуваної 

нині у місцевих виборах змішаної системи на користь мажоритарної, як це нині є у 

виборах депутатів сільських та селищних рад. Тим більше, що досить часто деякі 

селища чи малі міста кількісно не відрізняються від великих сіл. У таких малих 

територіальних громадах зазвичай вирішальне значення має не ідеологічний 

чинник, а авторитет відомої локальній спільноті особи. 

Реалізація принципу прямих виборів в умовах застосування мажоритарно-

пропорційної виборчої системи у парламентських виборах та у місцевих виборах, у 

яких виборець голосує не тільки безпосередньо за кандидата у депутати, але й за 

виборчий список кандидатів у депутати від політичної партії, за цих умов підлягає 

модифікації. Натомість у виборах Президента України, депутатів сільських, 

селищних рад, а також сільських, селищних, міських голів, у яких застосовується 

мажоритарна виборча система відносної більшості, виборці голосують 

безпосередньо за відповідного кандидата. 

Правозастосувальна практика засвідчує низку негативних тенденцій щодо 

дотримання принципу таємності голосування. Першою так званою технічною 

перешкодою на шляху забезпечення принципу таємного голосування є недостатня 

кількість кабін для таємного голосування та використання виборчого обладнання, 

яке дає змогу контролювати волевиявлення виборців. У зв'язку з цим частина 

виборців змушена голосувати відкрито. Другою проблемою є те, що українське 

законодавство не передбачає обов'язку пломбування отвору виборчої скриньки у 

разі переривання чи відкладення голосування з подальшим переданням її разом зі 

списком виборців на зберігання голові комісії. Тобто у разі виникнення такої 

ситуації є можливість несанкціонованого «вкидання» виборчих бюлетенів до цієї 

виборчої скриньки. До чинного виборчого законодавства потрібно внести зміни, 

які чітко встановлювали б порядок голосування виборців з фізичними вадами. 

Треба визначити критерії належності до зазначеної категорії виборців, 

врегулювати процедуру видачі медичних довідок особам, які тимчасово втратили 

можливість самостійно пересуватися. Також варто підвищити відповідальність 
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учасників виборчого процесу за порушення принципу таємності голосування. 

Йдеться передусім про забезпечення реальних механізмів притягнення до 

відповідальності, у тім числі й кримінальної. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації теоретично узагальнено і по-новому розв’язано важливу наукову 

проблему, що концептуалізується в цілісному історико-правовому дослідженні 

інституту виборності в Україні як складової української правової традиції. 

Розвиток виборчого законодавства в сучасній Україні зорієнтований на актуальні 

політичні процеси та політичні цінності. За таких умов нівелюється, або значно 

применшується правовий зміст виборності, ускладнюється розуміння виборності 

як правового явища. Динаміка виборчого права превалює над його стабільністю. 

Виборність опиняється поза межами правознавчого дискурсу. Зростають ризики, 

пов’язані із запозиченням виборчого досвіду інших народів, адаптацією виборчих 

технологій та виборчих практик інших держав. Це призводить до нехтування 

традицією виборності - необхідною складовою державної та правової традиції 

українського народу. Апелювання до поняття «традиція виборності» визначило 

історико-теоретичний підхід до дослідження виборності, виборів, виборчого права. 

З огляду на це в дисертаційному дослідженні традиція виборності показана як 

правове явище, для якого притаманні такі ознаки, як стійкість, незмінність, 

стабільність, повторюваність і характерність. Як невід’ємна складова правової 

традиції вона є закономірністю розвитку виборчого права, що визначається 

особливостями його національно-історичного розвитку і полягає в наступності 

правового менталітету, джерел і принципів виборчого права, правових 

інструментів і процедур виборчої діяльності. 

В описі ґенези традиції виборності влади історичний та генетичний підхід 

нашого дослідження нерозривно пов’язані з ідеєю часу, скеровані на виявлення 

стійкої послідовності у змінах, які мають не випадковий, а причинно зумовлений 

характер. Традиція виборності влади в Україні досліджена на основі історичного та 

генетичного підходів, постала як оригінальне правове явище. Її становлення та 

розвиток є неповторним, якісно відмінним від інших правових традицій процесом, 

у результаті якого сформувався «внутрішній» юридичний зміст - юридична догма, 

яка дає змогу розглядати виборче право як з зовнішньої, історичної, перспективи, 
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так і з внутрішньої, генетичної. Саме тому традиція виборності поєднує минуле, 

сучасне та майбутнє у розвитку виборчого права, виборчої системи та виборчих 

практик в Україні. 

Специфіка історико-правового дослідження традиції виборності зумовила 

увагу до історіографічного знання про інститут виборності, визначальним для 

якого є звертання до формально-юридичних моментів, до історії правових понять. 

Таке історіографічне знання вирізняється суттєвими особливостями. До сьогодні 

воно не виділилось в окремий тематичний напрям української історіографії, 

незважаючи на значну кількість публікацій, предметом дослідження яких прямо чи 

опосередковано є виборність, вибори, виборче право. Почасти це пояснюємо 

комплексністю історіографічного знання про інститут виборності з огляду на те, 

що він є предметом вивчення різних наук, зокрема філософії, соціології, політології 

тощо, а також відсутністю історичних синтезів, подібних до історіографії історії 

держави, права, парламентаризму, конституціоналізму. 

Другою особливістю історіографічних знань про традицію виборності в 

Україні є їхній поділ на донаукові та наукові. Для донаукових історіографічних 

знань, які становлять кількісно більшу частку загального історіографічного знання 

про виборність, характерним є міфологічне, релігійне та філософське осягнення 

історії виборності, яке знайшло своє відображення в літописах, релігійно-

проповідних, правничих, літературно-художніх та інших творах та об’єднало два 

стремління – намагання українців утвердитися як європейський народ та довести 

своє історичне право на демократичну державу. Поняття народу (нації) та його 

права на вільний вибір залишається головним на початках наукової історіографії 

інституту виборності, генетичний зв’язок якої з донауковою забезпечила 

Конституція Пилипа Орлика, а національний зміст сформувала концепція та 

історична схема М. Грушевського. Ідеологізація поняття «українського народу», а 

згодом «української нації» зумовила особливості наукових історіографічних знань 

про виборність в Україні. Вони є результатом значного політичного та 

методологічного плюралізму, який мав похідний характер від знань про інші 

історико-правові явища, значним чином формувалися нефаховими істориками та 
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мали прикладний характер у боротьбі українців за свої виборчі права. 

Концептуально історіографічні знання об’єднуються навколо ідеї абсолютизації 

традиції виборності, її заперечення та юридизації. 

У дисертаційній роботі уперше узагальнено історіографічне знання, провідною 

ідеєю якого є юридизація традиції виборності, тобто вивчення традиції виборності 

з позиції правознавства, передовсім науки історії права. 

Виділення досліджень інституту традиції виборності як окремого напряму 

історико-правової науки стало можливим за умов розвитку її методологічної бази, 

зокрема завдяки історико-понятійному методу, використання якого грунтується на 

тому, що історія відображається в певних поняттях. 

Використання історико-понятійного методу у дисертації довело, що традиція 

виборності в Україні відображається у певних поняттях, які сформулювали 

поняттєвий апарат розуміння виборності у правовій науці. За допомогою цих 

понять історико-правову традицію виборності досліджено із зовнішньої історичної 

перспективи та з внутрішньої, генетичної. У підсумку аргументовано, що з 

формуванням традиції виборності у ній починає працювати внутрішній механізм 

відтворення та розвитку, результати якого отримують своє відображення у 

догматиці виборчого права. 

Внутрішні чинники розвитку традиції виборності зумовили виділення 

правового критерію для періодизації розвитку інституту виборності як складової 

правової традиції українців. Наукова оцінка ролі права та інших соціальних 

регуляторів у розвитку інституту виборності дала змогу виділити його три етапи: 

архаїчний; патримоніально-партикулярно-теологічний та політико-правовий. 

Протягом цих трьох етапів роль права як регулятора виборності зростає. Проте 

провідною особливістю традиції виборності в Україні є те, що інститут виборності 

тривалий історичний час розвивався в рамках української звичаєво-правової 

системи. Аналізуючи її багату практику в Україні як у часи державності 

українських земель, так і в той період, коли вони були складовими частинами 

різних державних утворень, ми дійшли висновку, що вона позитивно вплинула на 

неперервність історико-правового процесу модернізації інституту виборності, який 
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полягає у конкретно-історичному збагаченні традиції виборності новаціями. Хоча є 

в історичній спадщині традиції виборності в Україні й сторінки, які можна 

характеризувати як негативний досвід. Зокрема, перша в історії Російської імперії 

виборча система не передбачала принципів загальності, рівності виборів, прямого 

волевиявлення виборців, таємного голосування. Реальної змагальності в цей період 

не могло виникнути з юридичних причин, оскільки такого поняття, як «агітаційна 

діяльність» у законі не було. Панував принцип випадковості вибору, оскільки 

виборці найчастіше нічого не знали про кандидатів на відповідні посади. 

Значний внесок у традицію виборності влади вніс розвиток виборчого права та 

виборчих практик на західноукраїнських землях Австрійської імперії та Австро-

Угорської монархії. Систематичний розвиток отримало виборче право як складова 

конституційного права та виборче законодавство. Виборче законодавство також 

розвивалося системно, з урахуванням юридичної сили джерел права, передусім 

нормативно-правових актів. Поряд з австрійськими та австро-угорськими 

конституціями у виборчому законодавстві виділяють виборчі ординації, які, по 

суті, стали національними законами. Розробка проектів конституцій та їхнє 

ухвалення, а також ухвалення виборчих ординацій ознаменувалися серйозною 

політичною боротьбою за реалізацію прогресивних, реформаторських змін у 

виборчому праві. За короткий історичний проміжок на західноукраїнських землях 

усталилося розуміння виборів як способу легальної політичної боротьби за права 

українського народу, сформувалося бачення і перспектива таких понять як 

«конституційне право обирати та бути обраним», «виборче право», «виборче 

законодавство», «виборча система», «прямі вибори», «виборчі цензи», «принципи 

виборчого права», «порушення виборчого права», «юридичний захист виборчих 

прав» тощо. У межах одного покоління українців розуміння виборів як одного з 

найважливіших інститутів конституційного права вдалося відтворити у 

державотворчій та правотворчій діяльності відроджених українських держав 

початку ХХ ст. 

Вагомий внесок у традицію виборності влади було зроблено й у період 

існування Західноукраїнської Народної Республіки. Зокрема, зазначимо, що 
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законодавство ЗУНР передбачало низку обмежень здійснення активного та 

пасивного виборчого права. Виборчого права були позбавлені психічно хворі 

особи; особи, щодо яких законної сили набув вирок суду за вчинення злочинів, 

зокрема вбивства, розбою, зґвалтування, крадіжки; особи, покарані за злочини 

проти виборчих прав у виборах законодавчих органів ЗУНР; особи щодо яких 

більш ніж два рази протягом останніх двох років застосовували покарання за 

пияцтво. Таких широких обмежень виборчого права, як у Західноукраїнській 

Народній Республіці, ніколи більше українське законодавство не передбачало. 

Багато з них, на нашу думку, варто визнати обґрунтованими. 

Конкретно-історичним є і досвід урегулювання виборчого процесу в 

радянський період історії України (зокрема, наприкінці існування СРСР), який дає 

підстави дійти таких висновків: 1) здійснена у Конституції Української РСР 

зовнішня демократизація виборчої системи створювала потенційні можливості для 

реформування системи голосування за одного зазначеного кандидата в реальний 

вибір між декількома кандидатами без суттєвої зміни існуючих правових норм. 

Тобто правова система була підготовленою до здійснення політичних та 

соціальних реформ, що відбувалися в Радянському Союзі у період «перебудови». 

Наслідком таких «формальних» реформ стало те, що радянське виборче 

законодавство епохи «пізнього» Леоніда Брежнєва, завданням якого було 

маскування механізмів фактичного формування офіційних органів влади, почало 

реально діяти в інших суспільно-політичних умовах; 2) радянська виборча система, 

з урахуванням її фіктивності та завчасно «запрограмованими» результатами 

виборів, не мала можливості подальшого розвитку у суспільній політичній 

свідомості. Ця система викликала негативні емоції та байдужість, перешкоджала 

виборцеві зрозуміти значення та зв'язок між його волевиявленням та суспільно-

політичними змінами у державі; 3) фіктивний характер виборів до рад та їхнє 

підпорядкування Комуністичній партії спричинили те, що у свідомості пересічного 

радянського громадянина цінність активного та пасивного виборчого права була 

незначною. Адже насправді влада перебувала в руках керівництва Комуністичної 
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партії, а не органів державної влади. Верховна Рада Української РСР була тільки 

знаряддям легітимізації рішень, що приймалися партійними функціонерами. 

Загалом, аналізуючи період розвитку радянського виборчого законодавства, 

зазначаючи про певну корисність цього досвіду для подальшого реформування 

виборчого законодавства незалежної України, наголосимо, що існуюча на той час 

виборча система дозволяла усунути народ від участі у здійсненні влади, а 

голосування ставало своєрідним тестом лояльності виборців по відношенню до 

Комуністичної партії. Неможливо було стверджувати про реалізацію принципу 

поділу влади у системі, в основі якої лежала марксистсько-ленінська теорія 

соціалістичної держави. Принцип поділу влади був заміщений принципом єдності 

влади трудящих мас, уособленням якого були ради. 

Історичність виборчого права та виборчої системи в Україні не тільки 

зумовлює особливості виборності влади як правового явища, а й є певним 

індикатором проблем їхнього сучасного розвитку. Така роль традиції почасти 

пов’язана з тенденціями розвитку юридичної науки, коли абсолютний простір 

незмінних правил та непорушних прецедентів, які характеризували традиційну 

юриспруденцію, відійшов. На його місці ми маємо «життєвий простір» з багатьма 

сферами цінностей. Саме виборність влади є тією цінністю, яка пов'язує традицію 

виборності з новаціями у розвитку виборчого права. Отож всі необхідні новації, 

попри існуючі множини перспектив розвитку виборності, повинні незмінно 

втілювати існуючі цінності. Взаємодія на основі цінностей традиції та новацій, 

тексту та контексту дали підстави виокремити коло проблем, які потребують 

правового вирішення. 

Чинне українське виборче законодавство, яке регулює порядок проведення 

місцевих виборів, нечітко визначає коло осіб, що володіють активним виборчим 

правом. Наприклад, таке право у місцевих виборах часто не можуть реалізувати 

хронічні алкоголіки та наркомани, які з приводу їхнього примусового лікування у 

спеціальних медичних закладах закритого типу, зареєстровані поза місцем свого 

фактичного перебування. Не дають змогу чітко визначити перелік осіб, які 

володіють активним виборчим правом у всіх видах місцевих виборів, і норми 
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української Конституції. Мова йде про проблему тлумачення того, чи є поняття 

«житель» тотожним поняттю «громадянин», чи «виборець». Зрештою, важливою є 

також проблема визначення того, чи є мешканцем у розумінні закону особа, яка в 

певному населеному пункті (селі, селищі, місті) володіє нерухомістю й постійно 

там проживає, але не є там зареєстрованою. Вважаємо доцільним внести зміни до 

законодавства про проведення місцевих виборів щодо права голосування за місцем 

проживання, оскільки нині чинне законодавство встановлює таке право лише щодо 

інвалідів та хворих осіб, які не можуть самостійно пересуватися. Потрібно надати 

можливість активного і пасивного виборчого права у місцевих виборах іноземцям 

та апатридам, як це відбувається у державах – членах ЄС. 

Необхідно «оптимізувати» мінімальний віковий поріг для пасивного 

виборчого права у парламентських виборах. Більш обґрунтованим як такий поріг 

був би двадцятип’ятирічний вік, оскільки його досягнення дає змогу кандидатові 

на парламентський мандат мати певний рівень знань та орієнтації у суспільному 

житті, сформувати свої політичні погляди. Варто також підвищити вік для 

реалізації пасивного виборчого права й у місцевих виборах, оскільки особа, яка 

досягнула на день виборів віку 25 років напевно ж має більший досвід для 

виконання покладених на неї завдань, а також мала час здобути відповідний рівень 

освіти. Треба заповнити наявну в українському законодавстві прогалину, яка 

стосується освітнього цензу, оскільки відсутність вимог щодо мінімального рівня 

освіти для кандидатів на посаду Президента України, кандидатів у народні 

депутати України, у депутати відповідних місцевих рад, а також на посади 

сільських, селищних, міських голів аж ніяк не сприяє підвищенню якості кадрового 

забезпечення відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Потрібно змінити порядок складання кандидатами у народні депутати майнових 

декларацій, використавши відповідний польський досвід. Правового врегулювання 

потребує закріплення ступеня володіння державною мовою, який дав би змогу 

визначити, чи достатній рівень володіння мовою кандидатів на таку високу 

державну посаду. До часу досягнення стабільності політичних симпатій 

українських виборців доцільно було б залишити виборчий поріг для політичних 
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партій на нинішньому 5% рівні, або ж навіть зменшити його до 3–4% голосів 

виборців. 

У виборах до колегіальних органів влади доцільним було б застосувати 

систему преференційного голосування, яке дає змогу виборцеві самостійно 

встановлювати порядок розміщення кандидатів у виборчому списку, що є іншим, 

ніж той, який запропонувала політична партія. У цьому випадку виборець, 

голосуючи за виборчий список політичної партії, має значно більші можливості 

для впливу на отримання мандатів вміщеними в цьому списку особами. Зазначену 

систему можна було б використовувати як у парламентських, так і у місцевих 

виборах, - до обласних, районних рад, а також міських рад середніх та великих міст 

(з населенням понад 200 тис. жителів). Якщо ж йдеться про вибори депутатів 

міських рад (малих міст), тут, на нашу думку, взагалі варто відмовитися від 

застосовуваної нині у місцевих виборах змішаної системи на користь 

мажоритарної, як це практикують під час виборів депутатів сільських та селищних 

рад. 

Потрібно встановити детальні критерії ідентифікації виборців, внісши зміни та 

доповнення до нині чинного виборчого законодавства в усіх видах виборів в 

Україні, де б у вичерпний спосіб визначали категорії осіб, для яких встановлюють 

спеціальний режим голосування. До таких категорій осіб, на нашу думку, варто 

зарахувати інвалідів І та ІІ груп інвалідності, а також осіб, що мають обмежені 

можливості самостійно пересуватися. Потрібно запровадити чітку процедуру 

ідентифікації осіб, які з приводу хвороби не могли прийти на виборчу дільницю. У 

першому випадку це могло б бути досягнення виборцем 75–80-річного віку, що 

стало б підставою для включення його до відповідної категорії виборців. У 

другому випадку треба було б чітко визначити порядок ідентифікації осіб. 

Наведені нами розмірковування унаочнюють проблеми, які існували свого 

часу та існують нині у сфері розвитку традиції виборності влади в Україні. 

Хотілося б, щоб здійснений у цій дисертації аналіз був використаним у процесі 

подальшого реформування українського виборчого законодавства. Вважаємо, що 

сьогодні український парламент може ухвалити єдиний кодифікований 
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нормативний акт – Виборчий кодекс України, який врегульовував би усі види 

виборів в Україні та замінив би низку виборчих законів, що часто ухвалюють 

напередодні виборів та враховують не інтереси виборців, а кон’юктурні інтереси 

тих політичних сил, які перебувають при владі напередодні чергових чи 

позачергових виборів. Ми сподіваємося, що наслідком цього реформування стане 

не тільки удосконалення правозастосувальної практики, а й поліпшення рівня 

життя громадян України. 

Традиція виборності влади в Україні відкрита майбутньому, пошукам 

рівноваги між традиціями і новаціями у виборчій системі та виборчому праві 

України. Тим самим перегукується з пошуками української ідентичності і нашого 

місця у світі. Незаперечним є те, що розвиток традиції виборності влади є одним з 

найбільш зрозумілих природних шляхів повернення до європейських цінностей. 
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