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Демократично організовані вибори є «лакмусо-
вим папірцем» демократії. Якщо вони проходять за 
правилами, з виконанням усіх демократичних про-
цедур, то такі вибори є вагомим чинником легітим-
ності новообраної влади. Особливої ваги в цьому 
контексті набуває процес формування, реалізації 
та стабільності виборчого законодавства, забезпе-
чення рівності всіх учасників політичного процесу. 
Водночас  досвід  проведення  парламентських 
виборів  в  Україні  демонструє  наявність  тенден-
ції,  яка  майже  перетворилася  на  закономірність, 
що виборче законодавство регулярно змінюється 
залежно від політичної кон’юнктури і часто є засо-
бом маніпуляції правлячих кіл.

Правове  регулювання  виборчого  процесу 
є  предметом  ґрунтовного  аналізутаких  вчених,  як 
В. Авер’янов, В. Борденюк, Р. Давидович, Ю. Ключ-
ковський,  О.  Лавринович,  І.  Кресіна,  М.  Мельник, 
Є. Перегуда, В. Погорілко, М. Рябець, М. Ставнийчук, 
Ю. Тодик, В. Федоренко, В. Шаповал, Ю. Шемшученко 
та ін. Проте шляхи удосконалення виборчого законо-
давства та виборчої системи загалом тривають.

Метою статті є аналіз еволюції правових засад 
електоральної участі громадян України на парла-
ментських виборах 1998–2019 рр.

Результати. Структура  нормативно-право-
вого забезпечення електоральної участі громадян 
включає  систему юридичних  норм,  правил  і  про-

цедур, які гарантують належний рівень організації 
виборів усередині держави.

Нормативно-правове  регулювання  виборчого 
процесу  в  Україні  здійснюється  відповідно  до 
вітчизняного  законодавства  з  урахуванням  євро-
пейських норм і практик демократичної організації 
та  проведення  виборів  за  рекомендаціями  Бюро 
з демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ 
(БДІПЛ),  Венеціанської  комісії,  Парламентської 
асамблеї Ради Європи, Конгресу місцевих і регіо-
нальних влад Ради Європи та ін.

Електоральний  процес  на  парламентських 
виборахв  Україні  регулюється  положеннями  Кон-
ституції  України,  законами  про  вибори  народних 
депутатів,  Про Центральну  виборчу  комісію, Про 
Державний  реєстр  виборців, Про  політичні  партії 
в Україні, Про доступ до публічної інформації, Про 
громадські об’єднання та багатьма іншими норма-
тивно-правовими актами.

В Україні  за  роки  незалежності  відбулися  сут-
тєві зміни у правовому регулюванні виборів. Перші 
вибори  Верховної  Ради,  що  проводилися  за  дії 
нової  Конституції  України,  відбулися  29  березня 
1998 р. Згідно зі ст. 75 єдиним органом законодав-
чої  влади  в  Україні  є  парламент.  Конституційний 
склад Верховної Ради налічує чотириста п’ятдесят 
народних  депутатів  України,  які  обираються  на 
основі  загального,  рівного  і  прямого  виборчого 
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У статті здійснено аналіз еволюції правових засад електоральної участі громадян 
України на парламентських виборах 1998–2019 рр. Необхідність дослідження 
спричинена тим, що сьогодні демократично організовані вибори є «лакмусовим 
папірцем» демократії. Особливої уваги в цьому контексті набуває процес формування, 
реалізації та стабільності виборчого законодавства, забезпечення рівності всіх 
учасників політичного процесу. Досвід проведення парламентських виборів в Україні 
демонструє наявність тенденції, що виборче законодавство регулярно змінюється 
залежно від політичної кон’юнктури і часто є засобом маніпуляції правлячих кіл.
За результатами дослідженнявизначено, що участь громадян у виборах депутатів 
Верховної Ради України, крім Основного закону та законів про вибори народних 
депутатів, унормовують такі політико-правові акти: про Центральну виборчу 
комісію, про Державний реєстр виборців, зміни до вказаних законів, урядові постанови, 
накази, законодавчі акти суміжних галузей права та підзаконних нормативних актів, 
що регулюють окремі питання політичної участі йелекторального процесу загалом.
Аналіз становлення правової бази електоральної участі громадян у виборах 
українського парламенту свідчить про вплив двох тенденцій суспільного розвитку: 
посттоталітарного та демократичного. Перехідний період відзначився 
впровадженням демократичних цінностей, остаточному закріпленню яких заважали 
наміри владної еліти зберегти свої позиції. Свідченням цього є відсутність 
стабільності виборчого законодавства, регулярне оновлення законів про вибори 
відповідно до політичної кон’юнктури. Водночас були розроблені комплексні 
нормативно-правові акти, що забезпечують незалежність і доброчесність виборів, 
повноцінну та поінформовану участь у виборчому процесі. Важливим кроком на 
шляху забезпечення європейських стандартів виборів стало ухвалення проекту 
Виборчого кодексу. Цей кодифікований документ, що знаходиться на доопрацюванні, 
в разі остаточного ухвалення сприятиме узгодженості виборчих норм, системності, 
спростить практичне застосування виборчого законодавства.
Ключові слова: закон, вибори, виборче законодавство, виборчий процес, 
електоральна участь, парламент.
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права  шляхом  таємного  голосування  строком  на 
чотири роки (ст. 76) [2].

Законом України «Про вибори народних депу-
татів України» від 24 вересня 1997 р.  (зі  змінами 
від  11  грудня  1997  р.,  від  25  грудня  1997  р.,  від 
30  грудня  1997  р.)  було  запроваджено  змішану 
(мажоритарно-пропорційну)  систему  виборів  [4]. 
Депутатом України міг  бути  обраним  громадянин 
України,  який  на  день  виборів  досяг  двадцяти 
одного року, має право голосу і проживає в Україні 
протягом  останніх  п’яти  років.  Конституцією  зни-
жено віковий ценз пасивного виборчого права для 
народних депутатів із 25 до 21 року. Натомість ценз 
осілості збільшено з двох до п’яти років. Виборчий 
ценз складав 4%.

Важливим  є  той  факт,  що  ст.  3,  ч.  7  закону 
дозволяла  балотуватися  в  депутати  військовос-
лужбовцям  Збройних  Сил,  Національної  гвардії, 
Прикордонних військ, Управління державної охо-
рони,  військ Цивільної оборони, Служби безпеки 
України  та  інших  військових  формувань.  Особи 
рядового  і  начальницького  складу  органів  вну-
трішніх справ України, судді та прокурори, а також 
державні  службовці  могли  зареєструватися  кан-
дидатами в депутати, якщо на момент реєстрації 
вони  подадуть  до  окружної  виборчої  комісії  осо-
бисте  зобов’язання  про  припинення  виконання 
службових повноважень на період виборчої  кам-
панії. Обмеження щодо отримання депутатського 
мандату  стосувалися  осіб,  які  проходили  стро-
кову  військову  або  альтернативну  (невійськову) 
службу (норма закону втратила чинність, як така, 
що  не  відповідає  Конституції  України  на  під-
ставі  Рішення  Конституційного  Суду  України  від 
26 лютого 1998 р.).

Право  висувати  кандидатів  у  депутати  мали 
громадяни  України,  політичні  партії,  блоки  пар-
тій  і  безпосередньо  громадяни  самовисуван-
ням, а також збори громадян і трудові колективи 
(ст. 20, ч. 1). Політичні партії, виборчі блоки пар-
тій висували кандидатів у депутати єдиним спис-
ком для  участі  у  виборах  по багатомандатному 
загальнодержавному виборчому округу. В одно-
мандатних  виборчих  округах  кандидати  у  депу-
тати  висувалися  на  зборах  обласних,  республі-
канських,  міських  осередків  політичних  партій 
і виборчих блоків партій.

Активізації політичної участі сприяв той факт, що 
згідно із законом для реєстрації кандидатів у депу-
тати партії або блоки партій подавали до Централь-
ної  виборчої  комісії  підписні  листи  встановленої 
форми  з  підписами  не менше  200  тис.  виборців, 
у  т.  ч.  не менше ніж по 10  тис. підписів виборців 
у  кожній  із  будь-яких  14  адміністративно-терито-
ріальних одиниць України (ст. 24, ч. 9). Ця норма 
сприяла утвердженню потужних політичних партій, 
що мали  підтримку  великої  кількості  виборців  на 
значній території країни. Що стосується одноман-

датних  виборчих  округів,  то  кандидату  потрібно 
було  зібрати  не  менше  900  підписів  виборців  на 
свою підтримку (ст. 25, ч. 2). Важливо, що в почат-
ковій редакції Закону України «Про вибори народ-
них депутатів України» від збору підписів виборців 
у відповідному одномандатному виборчому окрузі 
звільнялися особи, котрі висувалися зборами (кон-
ференціями) обласних, республіканських, міських 
осередків політичних партій або блоків. Цей пункт 
втратив чинність і був визнаний неконституційним 
на підставі Рішення Конституційного Суду України 
від 26 лютого 1998 р.

Закон впровадив інститут уповноважених. Полі-
тичним партіям  і  блокам дозволялося до 30  упо-
вноважених, що представляли їх інтереси та спри-
яли проведенню виборчої кампанії, передвиборної 
агітації,  представлення  інтересів на різних рівнях 
(ст. 28, ч. 1). Кандидат у депутати в одномандат-
ному виборчому окрузі мав право на 5 довірених 
осіб  (ст.  29,  ч.  1).  Новацією  закону  стало  те,  що 
у  заходах,  пов’язаних  із  виборами,  мали  право 
брати  участь  офіційні  спостерігачі  від  інших дер-
жав і міжнародних організацій, а також від громад-
ських організацій (ст. 30).

Виборчий  закон  1997  р.  сприяв  підвищенню 
ролі  партій  у  суспільному  житті.  Політичні  партії 
почали розглядатися як механізм впливу на дер-
жавну політику, зокрема на діяльність парламенту. 
Основною метою їх діяльності став безперервний 
вплив  на  формування  політичної  волі  шляхом 
участі у виборах, що сприяло структуруванню сус-
пільних  інтересів  і  представництва партій в орга-
нах державної влади.

Парламентські вибори в Україні 2002 р. відбу-
лися  31  березня  за  пропорційно-мажоритарною 
системою  на  основі  оновленого  Закону  України 
«Про вибори народних депутатів України», прийня-
того 18 жовтня 2001 р. [5]. Закон про вибори народ-
них  депутатів,  прийнятий  у  жовтні  2001  р.  після 
накладення  президентом  п’яти  вето,  був  більш 
досконалим законодавчим актом порівняно з попе-
реднім  законодавством.  У  новому  законі  було 
враховано  більшість  рекомендацій  ОБСЄ/БДІПЛ 
і Ради Європи.

Новелою закону порівняно із законом в редакції 
1997 р. стали строки проведення виборів. Вибор-
чий процес розпочинався за 90 днів до дня вибо-
рів  (ст. 15, ч. 2). У попередньому законі виборчий 
період  становив  170  днів.  Законом  унормовано 
склад  окружних  виборчих  комісій,  що  утворюва-
лися  Центральною  виборчою  комісією  не  пізніш 
як за 80 днів до дня виборів і налічували від 12 до 
20 осіб (ст. 20,ч. 1). До складу окружних виборчих 
комісій  (ОВК)  обов’язково  входили  представники 
партій (блоків), які подолали 4% бар’єр на попере-
дніх  виборах  і  партії,  які  у  поточному  складі Вер-
ховної  Ради  України  мали  свої  партійні  фракції 
(фракції блоків)  (ст. 20, ч. 2). Представники  інших 
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партій  мали  можливість  потрапити  до  складу 
окружних виборчих комісій шляхом жеребкування. 
Для дільничих виборчих комісій (ДВК) норма пред-
ставництва  встановлювалася  на  рівні  не  менше 
8 осіб (верхня межа не конкретизована). Важливо, 
що  керівний  склад  ОВК  та  ДВК  мали  становили 
особи  різної  партійної  належності.  Таким  чином, 
запроваджувалося багатопартійне представництво 
в окружних і дільничних виборчих комісіях, а також 
пропорційний  розподіл  посад  голів  дільничних 
виборчих комісій серед представників партій.

Закон  запроваджував  інститут  відкріпних 
посвідчень,  який  дозволяв  виборцю  голосувати 
у  разі  його  відсутності  за  межами  виборчої  діль-
ниці.  Так,  за  25  днів  до  виборів  громадянин  міг 
звернутися до ДВК із заявою про виключення його 
із списку виборців. На підставі цієї заяви та доку-
мента, що підтверджує особу, ДВК видавала від-
кріплювальне посвідчення (ст. 31, ч. 4). Виборець 
вносився у списки виборців не за місцем свого про-
живання на основі заяви, документа з посвідчення 
особи та відкріпного посвідчення.

Нововведенням  закону  стала  відмова  від 
збору  підписів  виборців  через  дискредитацію 
норми  на  попередніх  виборах.  Було  збільшено 
розмір  грошової  застави  відповідно  до  15  тис. 
і 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян 
для  реєстрації  кандидатів  від  політичних  партій 
і кандидатів, що балотувалися в одномандатних 
виборчих  округах,  (ст.  43,  ч.  1,  2).  Це  призвело 
до зменшення кількості учасників виборчих пере-
гонів через неповернення грошової застави тим, 
хто програв вибори.

З метою демократизації виборів,  їх прозорості 
та  визнання  на  міжнародному  рівні  підвищено 
правовий  статус  інституту  офіційних  спостері-
гачів  від  політичних  партій  (блоків),  кандидатів 
у народні депутати, що балотувалися в одноман-
датних  округах,  міжнародних  спостерігачів  тощо. 
Якщо раніше правовий  статус  спостерігачів  регу-
лювався спеціальним Положенням, яке приймала 
ЦВК, то в оновленому законі про вибори їх діяль-
ність  регламентовано  безпосередньо  в  законі 
(ст.  59–61).  Водночас  законом  не  передбачено 
залучення  до  спостереження  за  виборчим  про-
цесом  позапартійних  вітчизняних  спостерігачів. 
Повноваження спостерігачів були обмежені через 
неможливість  спостереження  за  всіма  аспектами 
зведення  результатів  голосування  в  окружних 
виборчих комісіях [1]. Також закон не регламенту-
вав  порядку  присутності/відсутності  неуповнова-
жених осіб на виборчих дільницях і в приміщеннях 
окружних виборчих комісій.

26 березня 2006 р. відбулися чергові парламент-
ські  вибори,  які  проходили  відповідно  до  Закону 
України «Про вибори народних депутатів України», 
ухваленого парламентом 25 березня 2004 р. і який 
набрав  чинності  01  жовтня  2005  р.  [6].  Вперше 

вибори парламенту відбувалися за пропорційною 
виборчою системою, відповідно до якої кандидати 
у  народні  депутати  України  могли  бути  висунуті 
лише  політичними  партіями  або  виборчими  бло-
ками  політичних  партій.  Всі  450  народних  депу-
татів  України  обиратися  в  єдиному  загальнодер-
жавному окрузі. У розподілі депутатських мандатів 
брали  участь  партії  (блоки),  виборчі  списки  яких 
за  підсумками  голосування  на  виборах  депутатів 
набрали не менше 3% голосів виборців (ст. 1, ч. 4). 
Таким чином, новим Законом зменшено прохідний 
бар’єр із 4% до 3%. До того ж, Верховна Рада Укра-
їни  обрана  2006  р.  відрізнялася  від  попередніх 
довгим терміном  її повноважень – 5 років  (відпо-
відно до внесення змін в Конституцію від 08 грудня 
2004 р.). Виборчий процес чергових виборів депу-
татів розпочинався за 120 днів до дня виборів (на 
виборах 2002 р. тривав 90 днів). Вперше окружні 
виборчі  комісії  набули  статусу  юридичних  осіб, 
запроваджено  принцип  юридичної  відповідаль-
ності членів цих комісій.

Згідно зі ст. 39 для підготовки проведення голо-
сування виконавчими органами рад утворювалися 
робочі групи обліку виборців, що складали загальні 
списки  виборців  [6].  Система  ґрунтувалася  на 
об’єднанні  численних  списків  наданих місцевими 
органами  виконавчої  влади.  Проте  дані  значною 
мірою  варіювалася  в  різних  регіонах  через  різні 
технології  зберігання  даних  і  рівень  відповідаль-
ності місцевих адміністрацій. З метою покращення 
якості  участі  населення  у  виборах  місії  ОБСЄ/
БДІПЛ  у  2002  та  2006  рр.  надали  рекомендації 
про створення централізованої системи реєстрації 
виборців, проте на виборах 2006 р. вони так  і не 
були виконані.

У  новому  законі  розширено  та  деталізовано 
використання відкріпних посвідчень (ст. 42), регла-
ментовано  їх  облік,  контроль  і  порядок  викорис-
тання.  Висунення  кандидатів  у  депутати  розпо-
чиналося  за  119  днів  і  закінчувалося  за  90  днів 
до  дня  виборів  (ст.  55),  умовою  реєстрації  стала 
грошова застава у розмірі 2 тис. мінімальних заро-
бітної  плати  (ст.  59,  ч.  1).  Законом  становлено 
порядок  введення  агітації  та  діяльності  ЗМІ.  Так, 
матеріали  передвиборної  агітації  повинні  бути 
відокремленими  від  інших  матеріалів  і  означені 
як такі (ст. 71, ч. 17). Засобам масової інформації 
усіх форм власності, що діяли на  території Укра-
їни, заборонялося протягом останніх 15 днів перед 
днем виборів поширювати інформацію про резуль-
тати опитувань громадської думки (ст. 71, ч. 20).

Право спостерігати за ходом виборчого процесу 
законом надавалося офіційним спостерігачам від 
партій (блоків), громадських організацій, іноземних 
держав  і міжнародних організацій  (ст. 74, ч. 1–3). 
Уперше  за  історію  парламентських  виборів Укра-
їни  право  мати  офіційних  спостерігачів  надава-
лося громадським організаціям.
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30  вересня  2007  р.  відбулися  позачергові 
парламентські  вибори.  Вони  стали  п’ятими  пар-
ламентськими  виборами  з  часів  набуття  Украї-
ною  незалежності  та  були  наслідком  політичної 
кризи. Вибори проходили за Законом України від 
25 березня 2004 р. «Про вибори народних депутатів 
України», зі змінами і доповненнями від 01 червня 
2007 р. [7]. Позачергові вибори народних депутатів 
України проводилися на пропорційній основі з про-
хідним бар’єром у 3%. Зміни стосувалися організа-
ції роботи виборчих комісій, голосування виборців 
за місцем перебування, встановлення результатів 
голосування, а також заміщення депутатів, повно-
важення яких були припинені достроково.

Закон  забороняв  утворювати  нові  закордонні 
виборчі  дільниці  (ст.  1021),  що  унеможливило 
голосування у країнах, де значно зросла кількість 
українських  громадян  із  часу  проведення  попе-
редніх виборів. Право на подання кандидатур до 
складу виборчих комісій закріплювалося лише за 
парламентськими партіями і блоками (ст. 1022). Це 
фактично  позбавляло  всіх  інших  суб’єктів  вибор-
чого  процесу  пасивного  виборчого  права.  Зако-
ном не було передбачено використання відкріпних 
посвідчень. Ст. 1022 ч. 9 передбачала, що за 3 дні 
до виборів в окружну виборчу  комісію подаються 
відомості про осіб, які перетнули державний кор-
дон України і на вказаний момент не повернулися 
на  територію  України  [7].  Ця  норма  позбавляла 
права участі у виборах  громадян, що за 3 дні до 
дня виборів не встигли повернутися з-за кордону 
(або повернулися, але даних про їхнє повернення 
в Україну не було).

Після  проведення  позачергових  виборів 
2007 р. українські законотворці залучалися до діа-
логу з міжнародними установами й організаціями 
щодо вдосконалення виборчої системи. Венеціан-
ською комісією було запропоновано у ході вибор-
чої реформи запровадити пропорційну систему на 
основі  регіональних  виборчих  округів,  що  дозво-
лило б уникнути недоліків виборчих систем, допу-
щених на попередніх виборах.

28 жовтня 2012 р. відбулися чергові парламент-
ські вибори, що проходили в умовах дії змін і допо-
внень Конституції України 1996 р. (Законами Укра-
їни від 08  грудня 2004 р.,  від 01 лютого 2011 р.). 
Вибори  проводилися  за  змішаною  (пропорційно-
мажоритарною)  системою  відповідно  до  Закону 
України «Про вибори народних депутатів України», 
який  прийнято  17  листопада  2011  р.  [7].  Серед 
основних  змін  –  підвищення  прохідного  бар’єра 
для партій із 3 до 5%.

Закон передбачав обов’язкове навчання керів-
ного  складу  окружної  комісії  (ст.  26,  ч.  7).  Пози-
тивною зміною стало виключення положення, що 
вимагало від окружних виборчих комісій сприяння 
кандидатам  у  проведенні  заходів  передвиборчої 
агітації.  Розширювався  перелік  партій,  які  могли 

висувати  кандидатів  до  складу  виборчих  комісій. 
До нього увійшли всі політичні партії, що висунули 
кандидатів на виборах, а не лише ті, які представ-
лені  у  поточному  скликанні  парламенту  (ст.  27, 
ч. 2). Водночас законом не було передбачено про-
цедури забезпечення представництва позапартій-
них кандидатів в окружних виборчих комісіях.

Позитивним  зрушенням  у  напрямі  належного 
забезпечення  організації  та  проведення  вибор-
чої  кампанії  стало  застосування  єдиного  центра-
лізованого  та  комп’ютеризованого  Державного 
реєстру  виборців  (відповідно  до  вимог  Закону 
України  «Про  державний  реєстр  виборців»,  при-
йнятого 22 лютого 2007 р.)  [8]. Закон був створе-
ний і вперше використаний під час виборів Прези-
дента у 2010 р.

Для  фінансування  виборчих  кампаній  партії 
та  кандидати  зобов’язувалися  утворити  влас-
ний  виборчий фонд  (ст.  42,  ч.  2).  Виборчі фонди 
складалися із власних коштів партії та добровіль-
них внесків фізичних осіб (ст. 50, ч. 1). У законі не 
було  взято  до  уваги  рекомендацію  ОБСЄ/БДІПЛ 
щодо негрошових внесків громадян [12]. На думку 
міжнародних  фахівців,  це  обмежувало  політичну 
участь у підтримці кампанії для осіб, які не можуть 
зробити фінансові пожертви до виборчих фондів. 
Закон не встановлював обмежень щодо витрат під 
час кампанії, що призвело до переваг заможніших 
кандидатів і партій. До того ж, партії з недостатнім 
фінансуванням могли  відмовлятися брати  участь 
у виборах через фінансову слабкість.

Законом  про  вибори  народних  депутатів  
(зі  змінами  від  05  квітня  2012  р.)  заборонялося 
створення  виборчих  блоків.  На  думку  ОБСЄ/
БДІПЛ  і  Венеціанської  комісії,  таке  обмеження 
зачіпало  право  партій  на  свободу  об’єднань. 
Передбачалося  внесення  грошової  застави  від 
партій  у  розмірі  2  000  мінімальних  зарплат,  від 
кандидатів  в  одномандатних  округах  –  12  міні-
мальних зарплат (ст. 56, ч. 1, 2). Право на повер-
нення  застави мали  партії  та  кандидати  в  одно-
мандатних  округах,  що  пройшли  до  парламенту. 
Подібне  фінансове  зобов’язання  призвело  до 
зниження виборчої участі дрібних партій та окре-
мих кандидатів-самовисуванців, котрі не володіли 
достатніми ресурсами.

Що  стосується  інформаційного  забезпечення 
виборів, нововведенням стало скорочення періоду, 
протягом якого заборонялося публікувати резуль-
тати опитування громадської думки у ЗМІ  (ст. 67, 
ч. 3). Порівняно з минулими виборами цей термін 
зменшили  з  15  до  10  днів.  Заборонялося  прове-
дення  передвиборчої  агітації  у  закордонних  ЗМІ, 
що працюють на території України, а також заре-
єстрованих в Україні ЗМІ, в яких частка зарубіжної 
власності перевищує 50% (ст. 74, ч. 18). Вказане 
обмеження  забороняло  проводити  передвиборчу 
агітацію, спрямовану на українців, що перебували 
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за кордоном. Уперше на виборах 2012 р. застосо-
вувалося  відеоспостереження,  відеозапис  і  тран-
сляція  зображення для  спостереження  за органі-
зацією голосування та підрахунку голосів виборців 
на виборчих дільницях.

26 жовтня 2014 р. у складних політичних і безпе-
кових умовах відбулися позачергові парламентські 
вибори.  Проведення  виборів  народних  депутатів 
регулювалося Законом України  від  17  листопада 
2011 р. «Про вибори народних депутатів України» 
зі змінами від 17 квітня 2014 р. [7] зі збереженням 
основних правил проведення попередніх виборів, 
а  саме  пропорційно-мажоритарною  системою,  
5% прохідним бар’єром.

Проте закон зазнав деяких змін, що були вне-
сені за рекомендацією ОБСЄ/БДІПЛ. Так, визнача-
лися критерії створення меж одномандатних окру-
гів  враховуючи  інтереси  національних  меншин, 
запроваджувався механізм виправлення помилок 
і неточностей у реєстраційних документах канди-
датів,  зменшено  розмір  грошової  застави,  змен-
шено  мінімальні  відсотки  (з  10  до  5%)  кількості 
порушень,  що  повинні  бути  скоєні,  щоб  вибори 
були визнанні недійсними.

Управління виборчим процесом здійснювалося 
трирівневою  системою  виборчих  комісій.  Закон 
дозволяв громадянам тимчасово змінювати місце 
голосування:  07  жовтня  2014  р.  ЦВК  затвердила 
спрощений  порядок  із  метою  сприяння  участі 
у  виборах  внутрішньо  переміщених  осіб  і  вибор-
ців  із  Донецької  та  Луганської  областей.  Виборці 
з  Кримського  півострова  також  могли  тимчасово 
змінити  виборчу  адресу  за  спрощеною  процеду-
рою  [10].  Однак  така  процедура  була  фінансово 
затратною  та  ризикованою  через  ситуацію  на 
лініях  розмежування.  Тому  серед  рекомендацій 
ОБСЄ/БДІПЛ  були  передбачені  зміни  в  законо-
давстві  для  усунення  перешкод  за  тимчасової 
перереєстрації виборців  із Кримського півострова 
та  інших неконтрольованих урядом територій. Це 
сприяло б реалізації конституційного права вибор-
ців та активізації політичній участі.

Змінами  до  законодавства  про  вибори  народ-
них  депутатів,  внесеними  у  2013  р.,  були  запро-
ваджені заходи для збільшення прозорості фінан-
сування  кампаній.  Розрахунки  виборчих  фондів 
могли здійснювалися лише прямим безготівковим 
переказом  (ст.  48,  ч.  9).  Джерела  фінансування 
фондів обмежувалися власними ресурсами партії 
або  кандидата,  а  також  приватними  пожертвами 
від фізичних осіб. Заборонялися анонімні та вне-
ски від іноземних громадян.

Парламентські вибори 2014 р. проходили в умо-
вах  зменшення  розміру  грошової  застави.  Так, 
партія  вносила  суму  в  розмірі  1  000 мінімальних 
заробітних плат, кандидати – 10 мінімальних заро-
бітних  плат  (ст.  56,  ч.  1).  Зміна  цього  положення 
порівняно  з  минулими  виборами  сприяла  участі 

у  виборах  невеликих  партій  і  кандидатів-самови-
суванців, для яких втрата грошової застави несла 
значні  фінансові  ризики.  Законом  від  21  листо-
пада 2013 р. строки, протягом якого заборонялося 
публікувати  результати  опитування  громадської 
думки, зменшено з 10 до 2 днів (ст. 67, ч. 3).

Загалом  новий  закон  «Про  вибори  народних 
депутатів  України»  від  17  листопада  2011  р.  зі 
змінами  14  жовтня  2014  р.  забезпечив  детальне 
регулювання  процесу  парламентських  виборів, 
передбачивши  більшість  позаштатних  ситуацій, 
що виникали під час виборчого процесу.

20  травня  2019  р.  Президентом  України 
В. Зеленським було заявлено про розпуск Верхо-
вної  Ради  України  та  проведення  позачергових 
парламентських  виборів  21  липня  2019  р.  [11]. 
Проведення  парламентських  виборів  регулюва-
лося  Законом  України  «Про  вибори  народних 
депутатів» від 17 листопада 2011 р.  із внесеними 
змінами  від  07  лютого  2019  р.  Законодавство  не 
зазнало  суттєвих  змін  із  часу  проведення  парла-
ментських виборів 2014 р., за винятком реформу-
вання  положень  про  фінансування  кампаній.  До 
того ж, у 2015 р. прийнято Закон України «Про засу-
дження  комуністичного  та  націонал-соціалістич-
ного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні 
та  заборону пропаганди  їхньої символіки»,  згідно 
з яким були заборонені партії комуністичного і наці-
онал-соціалістичного (нацистського) спрямування, 
а  також висунення  кандидатів  у депутати  такими 
партіями  [9].  Зміни  впроваджені  у  процедурі  реє-
страції  кандидатів та спостерігачів, заміни канди-
датів  у  партійних  списках  після  виборів.  До  того 
ж,  всі  агітаційні  матеріали  повинні  були  друкува-
тися українською мовою (у квітні 2019 р. прийнято 
Закон України «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної»).

Парламент обирався на 5 років згідно із пропо-
рційно-мажоритарною виборчою системою (зважа-
ючи на виклики  територіальної цілісності України 
вибори проводитися лише у 199  із  225 одноман-
датних  виборчих  округів).  Виборчий  ценз  зали-
шився  незмінним  –  5%.  Виборці,  що  проживали 
або  на  день  проведення  виборів  перебували  на 
території  іноземної  держави,  а  також  громадяни, 
яким  тимчасово  змінено  місце  голосування  (без 
зміни  виборчої  адреси)  мали  право  голосу  лише 
у  загальнодержавному  окрузі  (ст.  2,  ч.  10).  Цим 
положенням  забезпечувалося  загальне  виборче 
право  для  внутрішньо  переміщених  осіб,  що  не 
змогли проголосувати за місцем реєстрації.

Зміни  в  законі  2015  р.  спростили  доступ  гро-
мадськості  до  звітів  про  фінансування  виборчих 
кампаній, запровадили незалежний аудит фінансів 
партій  і передвиборчих кампаній. Закон передба-
чив можливість спостереження  за виборчим про-
цесом  міжнародних  і  національних  спостерігачів, 
включаючи недержавні організації. Зміни до зако-
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нодавства, прийняті в лютому 2019 р., заборонили 
участь у спостереженні за виборами в Україні гро-
мадянам Російської Федерації  та  особам,  пропо-
зиції щодо яких ініційовано або внесено РФ.

Аналіз  законодавчої  бази,  якою  здійснюється 
правове  регулювання  парламентських  вибо-
рів  в  Україні,  засвідчило  обґрунтовану  потребу 
в уніфікації виборчого законодавства. Починаючи 
з  2008  р.  українські  законотворці  працюють  над 
прийняттям  Виборчого  кодексу  (перший  Законо-
проект Виборчого кодексу України зареєстрований 
23 березня 2010 р. № 42341) і проведенням комп-
лексної  виборчої  реформи. У 2014 р.  задекларо-
вано  наміри  ухвалити  новий  Закон  «Про  вибори 
народних депутатів України», що передбачав про-
порційну систему з відкритими списками.

07  листопада  2017  р.  у  першому  читанні 
схвалено  проект  Виборчого  кодексу  України 
(№ 3112-1 від 02 жовтня 2015 р.). Ним пропонува-
лося проводити вибори народних депутатів Укра-
їни за пропорційною виборчою системою з відкри-
тими списками, прохідний бар’єр встановлювався 
на  рівні  4%.  До  проекту  кодексу  майже  одразу 
після  голосування  в  першому  читанні  було  вне-
сли  тисячі  правок,  що  пояснюється  застарілими 
нормами ще на момент його повторного внесення 
у 2015 р. Тому при Комітеті з питань правової полі-
тики  та  правосуддя  була  створена  робоча  група, 
що готувала Виборчий кодекс до другого читання. 
11 липня 2019 р. мінімально необхідними 226 голо-
сами Виборчий кодекс ухвалено. 27 серпня 2019 р. 
Голова Верховної Ради України А. Парубій підпи-
сав Виборчий кодекс і назвав його наймасштабні-
шим законопроєктом парламенту VIII скликання.

Прийняття  Кодексу  стало  помітним  кроком 
у  напрямку  удосконалення  виборчого  законо-
давства.  Зокрема,  передбачено  запровадження 
гендерних квот  і відповідальності  за  їх недотри-
мання,  удосконалено  порядок  адміністрування 
і ведення Державного реєстру виборців, запрова-
джено  електронну  систему  фінансової  звітності 
партій  і кандидатів на виборах, посилено гаран-
тії  виборчих  прав людей  з  інвалідністю,  удоско-
налено  порядок  проведення  агітації,  підрахунку 
голосів,  встановлення  підсумків  голосування 
та результатів виборів.

Водночас, як зазначають експерти, Кодекс міс-
тить ряд концептуальних недоліків. Один із ключо-
вих – пропорційна виборча система з відкритими 
списками,  за  якою  списки  партій  на  виборах  не 
є повністю відкритими і регіональними [3]. Вибор-
чий кодекс не передбачає дієвих механізмів забез-
печення електоральної участі внутрішньо перемі-
щених  осіб  та  інших  мобільних  всередині  країни 
категорій  громадян,  інструментів  професіоналі-
зації  виборчих  комісій,  не враховано  інструменти 
регулювання нових форм агітації (інтернет та соці-
альні мережі).

13 вересня 2019 р. Президент України В. Зелен-
ський, підтримуючи загалом зведення усіх вибор-
чих  процедур  і  правил  у  єдиний  кодифікований 
законодавчий акт, наклав вето на Виборчий кодекс. 
У пропозиціях глави держави до Виборчого кодексу 
України  зазначалося, що  документ  містить  поло-
ження, які не відповідають Конституції України, не 
враховують останні позитивні зміни до виборчого 
законодавства,  не  забезпечують  належної  регла-
ментації й організації виборчого процесу, ефектив-
ного контролю за здійсненням виборчих процедур 
[12]. Дискусійні положення кодексу направлено на 
доопрацювання, після чого документ стане пред-
метом обговорення Верховної Ради ІХ скликання.

Висновки.  Отже,  участь  громадян  у  виборах 
депутатів Верховної Ради України, крім Основного 
закону  та  законів  про  вибори  народних  депута-
тів,  унормовують  й  інші  політико-правові  акти: 
про Центральну виборчу комісію, про Державний 
реєстр  виборців,  зміни  до  вказаних  законів,  уря-
дові постанови, накази, законодавчі акти суміжних 
галузей  права  та  підзаконних  нормативних  актів, 
що  регулюють  окремі  питання  політичної  участі 
й електорального процесу загалом.

Аналіз  становлення  правової  бази  електо-
ральної  участі  громадян  у  виборах  українського 
парламенту  свідчить  про  вплив  двох  тенденцій 
суспільного  розвитку:  посттоталітарного  та  демо-
кратичного.  Перехідний  період  відзначився  впро-
вадженням  демократичних  цінностей,  остаточ-
ному  закріпленню  яких  заважали  наміри  владної 
еліти зберегти свої позиції. Свідченням тому є від-
сутність  стабільності  виборчого  законодавства, 
регулярне  оновлення  законів  про  вибори  відпо-
відно  до  політичної  кон’юнктури.  Водночас  були 
розроблені  комплексні  нормативно-правові  акти, 
що  забезпечують  незалежність  і  доброчесність 
виборів,  повноцінну  та  поінформовану  участь 
у  виборчому  процесі.  Йдеться  про  розширення 
кола  офіційних  спостерігачів,  допуск  до  спосте-
реження за виборами представників  громадських 
організацій,  розширення  міжнародного  співро-
бітництва  у  сфері  правового  забезпечення.  Важ-
ливим  кроком  на  шляху  забезпечення  європей-
ських стандартів виборів стало ухвалення проекту 
Виборчого  кодексу. Цей  кодифікований документ, 
що знаходиться на доопрацюванні, в разі остаточ-
ного ухвалення сприятиме узгодженості виборчих 
норм,  системності,  спростить  практичне  застосу-
вання виборчого законодавства.
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The article analyzes the evolution of the legal foundations the of electoral participation 
of the citizens of Ukraine in the 1998–2019 parliamentary elections. The need of the research is 
in the fact that the democratically organized elections are like the “litmus test” of the democracy. 
In this context, special attention is paid to the process of formation, implementation and stability 
of the electoral legislation, ensuring equality of all the participants in the political process. 
The experience of the realization of the parliamentary elections in Ukraine demonstrates 
the tendency that the electoral law changes on the regular basis depending on the political 
situation and is often done as the means of manipulation of the ruling circles.
According to the results of the research, it is determined that the participation ofthecitizens 
in the elections of the deputies of the Verkhovna Rada of Ukraine, in addition to the Basic 
Law and the Laws on the Election of People’s Deputies, normalize the following political 
and legal acts: about the Central Election Commission, about the State Voter Register, about 
the changes to the noted laws, the governmental decrees, the orders, the legislative acts 
of related branches ofthelaw and by-laws regulating certain issues ofthepolitical participation 
and electoral process in general.
The analysis of the formation of the legal basis for the electoral participation of the citizens 
in the elections of the Ukrainian Parliament shows the influence of two tendencies 
of the social development: post-totalitarian and democratic. The transition period was marked 
by the introduction of the democratic values, the final consolidation of which was hampered 
by the intentions of the ruling elite to maintain their positions. Evidence of this is the lack 
of the stability of the electoral legislation, the regular updating of the election laws in accordance 
with the political situation. At the same time, the complex legal acts were developed to ensure 
independence and integrity of the elections, full and informed participation in the election 
process. An important step towards ensuring European election standards was the adoption 
of the project of the Election Codex. This codified document, which is being finalized, in 
the case of the final approval, will facilitate the coherence of the electoral norms, systematicity, 
and will simplify the practical application of the electoral law.
Key words: law, elections, electoral legislation, electoral process, electoral participation, 
parliament.
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