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ВСТУП
Актуальність теми. Основною ознакою демократичної держави є повне і
всебічне забезпечення народовладдя. Громадяни – джерело влади у державі,
відповідно постає необхідність у вдосконаленні існуючих шляхів реалізації
невід’ємного права громадян на владу. Вибори як політико-правовий феномен
завжди відігравали вагому роль у житті суспільства. Заснування інституту
виборів сягає найдавніших часів та безпосередньо пов’язане з реалізацією
різних форм демократії.
Проблема вдосконалення виборчої системи України і нині не втратила своєї
актуальності, прикладом чого є зокрема процес внесення змін до законів про
вибори, а також прийняття нових. Результатом зазначених змін є відомий
результат, що за досить короткий період на виборах до Верховної Ради України
було застосовано три основних типи виборчої системи, а саме: мажоритарна
система

абсолютної

та

відносної

більшості,

пропорційна

система

із

застосуванням закритих виборчих списків, змішана система у рівному
співвідношенні пропорційної та мажоритарної складових (50:50). Внесення змін
до

виборчого

законодавства

зумовлене

двома

факторами:

по-перше,

недосконалістю останнього; по-друге, зміни у політичній сфері держави
потребували нових механізмів забезпечення права народу на владу.
Окрім цього, в умовах євроінтеграційних прагнень України, її становлення
як рівноправного партнера європейських держав значної уваги науковців
заслуговує вивчення особливостей правового регулювання виборчих систем
держав Європейського Союзу, дослідження нормативно-правового забезпечення
проведення виборів до Європейського Парламенту. Теоретичне осмислення
досвіду законодавчого регулювання різних типів виборчих систем у державахчленах Європейського Союзу (далі – ЄС), засноване на сучасній методології
наукового пізнання, дає змогу здійснити всебічне дослідження української
практики законодавчого забезпечення проведення виборів до Верховної Ради
України та окреслити перспективи впровадження норм виборчого права державчленів ЄС у вітчизняне законодавство.
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Теоретико-правовому аналізу виборів та виборчих систем, формуванню і
функціонуванню виборчої системи в Україні присвячена значна кількість
наукових праць з різних галузей наукового знання як вітчизняних, так і
зарубіжних вчених, а саме: М. Баймуратова, Ж. Безп’ятчука, Н. Богашевої,
В. Довгань, В. Журавського, О. Зайчука, А. Колодія, В. Копійки, Б. Кофмана,
І. Кресіної, П. Мартиненка, О. Марцеляка, М. Недюхи, Н. Нижник, М. Онищука,
Є. Перегуди,

А. Петришина,

Є. Радченка,

А. Романюка,

І. Сенюти,

О. Скрипнюка, М. Ставнійчук, О. Фісун, В. Шаповала, Ю. Якименко та ін.
З-поміж зарубіжних вчених, які вивчали особливості нормативно-правового
забезпечення виборчих систем слід назвати таких: С. Бірч, Ю. Веденєєв,
Б. Грофман, Л. Даймонд, А. Елліс, П. Калиниченко, Н. Касаткіна, С. Кашкін,
Д. Лафітський, А. Ліпхарт, Д. Лодж, П. Макмілан, Ф. Міллард, А. Орлов,
І. Ракітська, А. Рейнолдс, Б. Рейлі, Д. Сарторі, Ф. Тоді, А. Четвериков та ін.
Попри вищезазначене, внаслідок складності та багатоманітності феномену
виборів та виборчих систем, вивчення останніх є далеким від завершення.
Зокрема, це виражається у відносно невеликій кількості наукових праць
вітчизняних і зарубіжних науковців, присвячених висвітленню політикоправових чинників формування та функціонування виборчої системи, вивченню
законодавчого регулювання виборчих систем у державах-членах Європейського
Союзу та нормативно-правового забезпечення виборів до Європейського
Парламенту, дослідженню політико-правових особливостей виборчої системи
до Верховної Ради України, а також здійсненню порівняльно-правового аналізу
виборчої системи України та держав-членів Європейського Союзу.
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертаційне дослідження відповідає Загальнодержавній програмі адаптації
законодавства України до законодавства Європейського союзу, затвердженої
Законом України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу» від 18.03.2004 р. № 1629–ІV.
Обрання теми відбувалось у рамках Пріоритетних тематичних напрямів
наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року,
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затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. № 942.
Тема дослідження є складовою загальноакадемічної науково-дослідної теми
Міжрегіональної Академії управління персоналом – «Теоретико-методологічні
засади становлення української державності та соціальна практика: політичні,
юридичні, екологічні та психологічні проблеми». Тему дисертації затверджено
на засіданні Вченої ради Міжрегіональної Академії управління персоналом
(протокол № 2 від 26 лютого 2014 року).
Мета та задачі дослідження. Метою дисертації є дослідження теоретикоправових засад виборчих систем України та Європейського Союзу в контексті
порівняльно-правового

аналізу,

з

подальшим

обґрунтуванням

шляхів

імплементації позитивного досвіду виборчого законодавства держав-членів
Європейського Союзу та виборчого процесу до Європейського Парламенту до
чинного виборчого законодавства в Україні.
Досягнення обраної мети зумовило постановку та розв’язання таких задач:
– уточнити зміст понять «вибори» та «виборчі системи», врахувавши
результати вивчення європейського досвіду забезпечення усіх принципів
народовладдя;
– виокремити
демократичної

і

дослідити

виборчої

політико-правові

системи,

сформулювати

чинники

формування

авторське

визначення

«демократична виборча система»;
– зіставити нормативно-правові засади виборчих систем України та державчленів Європейського Союзу;
– виділити позитивний досвід регулювання виборчих систем, який
накопичений

у державах-членах

Європейського Союзу з метою його

подальшого вивчення та з’ясування можливих шляхів інтеграції у сучасне
українське законодавство;
– виокремити

ефективні

політико-правові

засоби

забезпечення

демократичних, прозорих виборів до Європейського Парламенту в практиках
держав-членів Європейського Союзу, а також дослідити їх нормативно-правове
забезпечення;
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– деталізувати та систематизувати практику становлення парламентської
виборчої системи в Україні за період з 1989 по 2004 роки з метою виділення
позитивних та негативних аспектів;
– запропонувати можливі шляхи імплементації позитивного досвіду
виборчого законодавства держав-членів Європейського Союзу та виборчого
процесу до Європейського Парламенту до чинного виборчого законодавства в
Україні.
Об’єктом дослідження виступає виборча система як політико-правовий
феномен.
Предметом дисертації є теоретико-правові засади правового регулювання
парламентських виборчих систем України та Європейського Союзу в контексті
порівняльно-правового аналізу.
Методи дослідження. Методологічну основу наукової роботи складає
низка філософських, загальнонаукових та спеціально-наукових методів. Так, за
допомогою системного методу було досліджено виборчі системи як єдине ціле,
що включає ряд юридичних та політичних характеристик (п.п. 1.1; 1.2).
Системно-структурний метод застосовувався з метою виокремлення та
систематизації основних розбіжностей між нормами виборчого права державчленів ЄС та виявлення їхніх спільних рис (п.п. 3.1; 3.2; 3.3). Дослідження
основних розбіжностей між нормами виборчого права в Україні, які діяли в різні
часові періоди, виявлення теоретико-правових особливостей виборчої системи
до Верховної Ради України здійснювалось шляхом застосування потенціалу
методу співставлення (п.п. 3.1; 3.3). Формально-догматичний метод допоміг
вивчити погляди як вітчизняних, так і зарубіжних вчених (п.п. 1.1; 1.2). Метод
компаративістики, як ключовий метод дослідження, застосовувався під час
співставлення

особливостей

нормативно-правового,

організаційного

та

теоретичного забезпечення виборчої системи України та держав-членів
Європейського
використовувався

Союзу
для

(р. 1; 2; 3);

структурно-функціональний

метод

виокремлення структурних компонентів виборчої

системи, зокрема, виборчого права та виборчого процесу, а також встановлення
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зв’язків між ними, виокремлення та з’ясування ролі окремих політико-правових
чинників процесу формування та функціонування виборчої системи – власне
політичного,

внутрішньо-національного,

Спеціально-юридичний

метод

міжнародного

використовувався

для

(п.п.

2.1;

2.2).

дослідження

явищ

державно-правової дійсності за допомогою юридичної термінології, надання
юридичної оцінки законам про вибори народних депутатів України в контексті
виявлення відповідності останніх нормам міжнародного виборчого права
(п.п. 1.2). Порівняльно-правовий метод допоміг виявити загальні та специфічні
закономірності

виникнення,

становлення

та

функціонування

правових

інститутів, або ж їх елементів (р. 3).
Наукова новизна одержаних результатів полягає як у постановці
наукової проблеми, так і способі її розв’язання. Вперше у вітчизняній правовій
науці було проведено комплексне дослідження теоретико-правових засад
функціонування виборчих систем України та Європейського Союзу в контексті
порівняльно-правового аналізу.
Наукова новизна розкривається в таких положеннях, що виносяться на
захист:
вперше:
– запропоновано авторське визначення «демократична виборча система»,
під

яким

слід

розуміти

виборчу

систему,

що

функціонує

в

межах

демократичного політичного режиму і відповідно до визначальних принципів:
виборності влади представницького характеру державної влади, плюралізму та
свободи політичної діяльності, верховенства права, рівності та невід’ємності
громадянського права на владу;
– на основі дослідження законодавчого регулювання виборчих систем, які
застосовуються під час виборів до Європейського Парламенту держав-членів
Європейського Союзу, виокремлено та систематизовано основні відмінності
норм виборчого права держав-членів ЄС;
– доведено, що процес формування та функціонування виборчої системи до
Верховної Ради України безпосередньо зумовлюється трьома основними
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політико-правовими чинниками: політичним, під яким розуміється тип
політичного

режиму,

внутрішньо-національним,

а

саме

особливостями

національного електорального законодавства, та міжнародним, як сукупністю
міжнародно-правових актів, що містять принципи міжнародного виборчого
права;
– запропоновано низку критеріїв визначення ефективності законодавчого
забезпечення парламентських виборчих систем держав-членів ЄС та України,
визначено правову специфіку названих систем;
удосконалено:
– тезу, згідно з якою розвиток нормативно-правового забезпечення виборів
до Європейського Парламенту безпосередньо пов’язано з процесом його
формування як представницького, наддержавного, багатонаціонального органу,
а також розширенням його повноважень;
– систему характерних чинників становлення парламентської виборчої
системи України у період з 1989 по 2004 рік;
– теоретико-методологічні підходи до визначення виборів, їх нормативноправового забезпечення, а також проведення виборів членів Європейського
Парламенту державами-членами;
– зміст поняття «вибори», під яким слід розуміти форму прямого
народовладдя, процедура забезпечення якого визначається конституцією та
виборчим

законодавством,

що

здійснюється

з

метою

формування

представницьких органів державної влади та місцевого самоврядування, їх
легітимації шляхом передачі владних повноважень від народу до обраних ним
представників;
– сутність дефініції «виборча система», під якою доцільно розуміти
законодавчо врегульований порядок формування виборних органів держави та
органів місцевого самоврядування, який визначає організацію виборчого
процесу та порядок дії його учасників, процедуру голосування, а також
встановлення результатів виборів;
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набули подальшого розвитку:
– теоретико-методологічні

підходи

щодо

вивчення

особливостей

нормативно-правового застосування виборчих систем державами-членами
Європейського Союзу відповідно до відправних засад порівняльно-правового
аналізу;
– систематизація основних проблем нормативно-правового забезпечення
функціонування виборчої системи до Верховної Ради України та запропоновані
шляхи їх усунення;
– перспективні

напрями

впровадження

деяких

норм

виборчого

законодавства держав-членів ЄС у законотворчу та законодавчу практику
проведення виборів в Україні.
Практичне значення одержаних результатів полягає у їх значущості як з
науково-теоретичної, так і практичної точок зору. Так, зокрема:
– у науково-дослідній сфері основні положення та висновки дисертації
можуть бути підґрунтям для подальшого розроблення виборчого законодавства
України;
– у правотворчості – висновки, пропозиції та рекомендації, сформульовані в
дисертації, можуть бути використані для вдосконалення чинних і розробки
нових

проектів

вдосконаленню

законодавчих
правового

та

підзаконних

регулювання

актів,

виборчого

що

процесу

сприятиме
(акт

про

впровадження результатів дисертації у законопроектну роботу Верховної Ради
України від 02.10.2015);
– у правозастосовній діяльності – застосування одержаних результатів
позитивно впливатиме на подальше вдосконалення організації виборчого
процесу в діяльності Центральної виборчої комісії тощо;
– у навчальному процесі – матеріали дослідження можуть бути використані
для підготовки лекційного матеріалу, підручників та навчальних посібників з
дисциплін «Теорія держави та права», «Конституційне право України»,
«Державне (конституційне) право зарубіжних країни» (акт впровадження
результатів дисертації у навчальний процес Інституту права імені князя
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Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом
від 18.02.2015).
Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення і
висновки дослідження доповідалися й обговорювалися на засіданні кафедри
теорії та історії держави і права Інституту права ім. князя Володимира Великого
Міжрегіональної Академії управління персоналом, де була виконана дисертація.
Також результати дослідження були публічно оприлюднені на міжнародних
науково-практичних конференціях: «Наука України. Перспективи та потенціал»
(Одеса, 15–17 вересня 2011 р.); «Сучасний соціокультурний простір 2011» (Київ,
22–24 вересня 2011 р.); «Молода наука України. Перспективи та пріоритети
розвитку» (Запоріжжя, 29–30 вересня 2011 р.); «Актуальні проблеми юридичної
науки та практики очима молодих вчених» (Одеса, 6–8 жовтня, 2011 р.);
«Развитие современной науки и техники» (Донецьк, 15–17 березня 2013 р.);
«Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку економіки України
в умовах європейської інтеграції» (Київ, 28 травня 2015 р.).
Публікації. Основні наукові результати та висновки, сформульовані в
дисертації, відображено у 12 наукових публікаціях, серед яких: 6 статей
опубліковано в наукових фахових виданнях України; 1 стаття в іноземному
виданні; 5 тез доповідей в матеріалах науково-практичних конференцій.
Структура дисертації. Специфіка теми дослідження, його мета і завдання
визначили структуру дисертації, послідовність та логіку викладу наукового
матеріалу, характер висновків і рекомендацій. Робота складається зі вступу,
трьох розділів (два з яких диференційовано на два підрозділи та один на три),
висновків, списку використаних джерел (300 найменувань). Загальний обсяг
роботи становить 244 сторінки, з яких обсяг основного тексту – 209 сторінок.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВИБОРЧИХ СИСТЕМ
1.1. Ступінь наукової розробленості проблеми та основні методи
дослідження
Вибори як політико-правовий феномен завжди відігравали важливу роль у
житті суспільства. Заснування інституту виборів сягає найдавніших часів та
безпосередньо пов’язане з реалізацією різних форм демократії. На сучасному
етапі на основі виборів відбувається формування та легітимація усіх
представницьких органів влади. У процесі вдосконалення інституту виборів
було сформовано різні типи виборчих систем, функціонування яких знайшло
закріплення на законодавчому рівні.
Зважаючи на неоднозначність феномену виборів та виборчих систем,
останні виступають предметом вивчення, зокрема, юридичних, політичних,
соціологічних, історичних наук. Так, у межах зазначених наук вітчизняні та
зарубіжні вчені особливу увагу приділяють вивченню поняття виборів та
виборчої системи, її типів, позитивів та недоліків практичного застосування
кожного з них. Зокрема, з-поміж українських вчених, вагомий внесок у вивчення
теорії виборів та виборчих систем зробили І. Бодрова [18], О. Фісун [59],
О. Марцеляк [142], М. Михальченко [146], Н. Мяловицька [154], М. Наход [157],
М. Недюха [158], Б. Ольховський [160], М. Онищук [161], А. Петришин [170],
О. Радченко [184, 185], А. Романюк [190, 191], І. Сенюта [196], Ю. Якименко [249].
Так, вітчизняний дослідник теорії виборів та референдумів М. Онищук у
праці “Референдна демократія: проблеми конституційної теорії та практики”, що
була опублікована у 2009 р., розглядає теоретико-методологічні основи системи
конституційного режиму референдної демократії, формулює цілісну концепцію
цього виду демократії та аналізує перспективи його утвердження та подальшого
розвитку в Україні. Велике значення автор надає вивченню проблем теорії та
практики співвідношення референдної демократії з іншими конституційними
видами народовладдя [161].
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Окрім дослідження теорії виборів та виборчих систем вітчизняні вчені
значну увагу приділяють вивченню процесів формування та розвитку виборчої
системи в Україні. Серед авторів, які присвятили свої праці зазначеній
проблематиці, слід назвати таких: Н. Богашева [16, 17], В. Кремень, Є. Базовкін,
А. Білоус [25], М. Рябець [26], Н. Гаєва [36], Н. Гербут [39], Н. Заєць [75],
В. Кафарський [97], І. Кресіна, Є. Перегуда [124], Г. Крючков [125],
О. Марцеляк [142], Б. Ольховський [160], Г. Пономарьова [174], А. Романюк
[190, 191], І. Скідіна [198], В. Скрипнюк [199], М. Ставнійчук [208–211],
Ю. Тодика [219, 221], І. Черінько [233].
Особливої уваги заслуговують, зокрема, праці вітчизняних науковців
Р. Балабана і Ю. Ключковського. У своєму дослідженні “Розвиток виборчої
системи України: політологічний аналіз” Р. Балабан подає історичну
ретроспективу виборчого права та виборчої практики. Автор здійснює
порівняльний

політологічний

аналіз

виборчого

законодавства

низки

європейських країн і країн СНД, узагальнює електоральний досвід України [7].
Подібну проблематику досліджує і Ю. Ключковський, який у своїй праці
“Виборчі системи та українське виборче законодавство” (2011 р.) розглядає
правові аспекти виборчих систем у контексті світового досвіду з орієнтацією на
проблеми вітчизняного виборчого законодавства. Загалом у монографії виборча
система розглядається як правовий інститут у співвідношенні з поняттями
виборчого права та виборчого процесу, аналізуються її складові та основні типи,
способи голосування, здійснюється правовий аналіз вітчизняного досвіду
застосування виборчих систем за роки незалежності. Окрім зазначеного, автор
пропонує правовий, суспільний та політичний критерії вибору виборчої системи
[101].
Поряд із дослідженням теорії виборів і виборчих систем та розвитком
виборчої системи в Україні в межах вітчизняної юридичної науки здійснюється
також всебічне вивчення еволюції українського виборчого законодавства.
Розробкою зазначеної проблематики, зокрема, займаються: Ю. Ключковський,
Л. Колісецька [16], В. Зайчук, О. Богачова [30], О. Волощук [33], О. Головко,
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В. Мойсієнко [42], С. Дорош [58], Є. Жовтяк, В. Шевченко [71], С. Кальченко
[96], Р. Давидов, С. Лінецький [107], М. Корнієнко [121], А. Магера [137],
В. Мелащенко [144], І. Мельник [145], В. Мороко [150], М. Козюбра,
А. Колодій, В. Копейчиков [164], С. Серьогіна [197], А. Стрижак [215],
В. Шаповал [236], Ю. Шемшученко [247, 248], Л. Юзьков [246].
Так, український науковець Н. Богашева у монографії “Еволюція
виборчого законодавства України (1989–2006 роки): деякі аспекти” (2006 р.) на
підставі законодавчих актів, які регулювали проведення загальнонаціональних
виборів, та досвіду їх застосування, вивчає окремі аспекти еволюції виборчого
права в Україні, зокрема, зміни виборчої системи на виборах народних депутатів
України та пов’язаний із цим розвиток партійної системи, а також еволюції
територіальної організації загальнонаціональних виборів та системи виборчих
комісій як органів управління виборчим процесом [16]. Своєю чергою,
М. Ставнійчук у праці “Законодавство про вибори народних депутатів України:
актуальні проблеми теорії і практики” ( 2001 р.), аналізує теоретичні та
практичні проблеми виборів як одну з основних форм безпосередньої
демократії. Поряд із дослідженням функцій інституту виборів як політичного
владоустановчого суспільноправового явища в системі конституційного ладу
України, автор пропонує класифікацію видів виборів за територіальною
ознакою, за суб’єктами, за часом проведення, за участю виборців, за правовими
наслідками, за порядком визначення результатів виборів. Окрім цього,
М. Ставнійчук розглядає процес розвитку інституту виборів до представницьких
органів в Україні, аналізує систему виборчого законодавства України та
структуру Закону України “Про вибори народних депутатів України” [208].
Важливу роль для розвитку вітчизняної юридичної науки відіграє
вивчення

виборчої

системи

як

правового

інституту

(розробкою

цієї

проблематики, як відомо, займаються Г. Антонова, А. Біденко, П. Бурковський
[29], О. Радченко [184]), а також виборчого права в Україні (зазначена
проблематика є предметом вивчення таких дослідників, як В. Погорілко,
В. Федоренко [31] та ін.).
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З-поміж російських та інших зарубіжних вчених, які займаються
вивченням теорії виборчих систем з точки зору права, слід виокремити праці
таких дослідників, як: Ю. Веденєєв [23, 94], І. Назарова [155], С. Белов [15],
А. Автономов, О. Дегтярьова [94], Д. Лафітський, Н. Касаткіна, А. Орлов,
Ю. Лейбо, І. Ракітська [203–205], А. Cтепанян [213], К. Арчер [251], Р. Беркемер
[253], К. Поер [258], Л. Даймонд, М. Платнер [260], С. Бірч, Ф. Міллард,
М. Попеску [262], Д. Фаррел [266], Г. Гудвіл-Джил [268], Б. Грофман,
А. Ліпхарт [270], Ф. Харфст [271], Д. Кімбел [274], Л. Палайт [288],
Г. Штромаєр [294], А. Рейнолдс, Б. Рейлі, А. Елліс [297], Д. Сарторі [194].
Важливу роль для цього дослідження відіграють, зокрема, праці таких
зарубіжних учених як А. Степанян, Б. Грофман та А. Ліпхарт. Так, російський
науковець А. Степанян у своїй науковій роботі “Правове регулювання виборів в
межах Європейського Союзу” (захищена у 2008 р.) досліджує правове
регулювання виборів та інших інститутів безпосередньої демократії в межах
європейських інтеграційних організацій, розглядає виборчі права громадян ЄС,
а також вивчає правове регулювання виборів до Європейського Парламенту
[213]. Своєю чергою, американські дослідники Б. Грофман та А. Ліпхарт у праці
“Виборчі закони та їх політичні наслідки” (2003 р.), здійснюють порівняльний
аналіз виборчих систем різних країн світу в контексті проведення виборів без
порушень виборчого законодавства, а також досліджують зв’язок між
особливостями виборчого законодавства держави та вибором конкретного типу
виборчої системи [270].
Як бачимо, загалом проблемам теорії виборів та виборчих систем, а також
формуванню та функціонуванню виборчої системи в Україні присвячена значна
кількість наукових праць з різних галузей наукового знання вітчизняних та
зарубіжних вчених, роботи яких є вагомим внеском в теорію та практику
виборчих систем. Попри це внаслідок складності та багатоманітності феномену
виборів та виборчих систем їх вивчення не є остаточно завершеним. Зокрема, це
виражається у відносно невеликій кількості наукових праць вітчизняних і
зарубіжних науковців, присвячених висвітленню політико-правових чинників
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формування та функціонування виборчої системи, вивченню законодавчого
регулювання виборчих систем в державах Європейського Союзу та нормативноправового забезпечення виборів до Європейського Парламенту, а також
дослідженню теоретико-правових особливостей виборчої системи до Верховної
Ради України.
З метою вивчення зазначеної проблематики, яка й визначила напрям
дослідження, значна увага зосереджується на працях вітчизняних та зарубіжних
вчених, присвячених проблемам вивчення Європейського Союзу, як правового
інституту, зокрема, в контексті формування Європейського Парламенту, а також
вищих представницьких органів держав-членів ЄС та застосування в них різних
типів виборчих систем, демократії як суспільного явища та політичного режиму,
виборчого права та міжнародних виборчих стандартів.
З-поміж

українських

дослідників,

які

займаються

вивченням

Європейського Союзу, як правового інституту, формування Європейського
Парламенту, вищих представницьких органів держав-членів ЄС та застосування
в них різних типів виборчих систем слід виокремити праці таких учених як:
Д. Булгакова [19], А. Круглашов, І. Озимок, Т. Астапенко, В. Руссу [65],
Ю. Макар, В. Бурдяк, Т.Івасютін, В. Семенко [67], В. Копійка, Т. Шинкаренко,
М. Миронова [120], Ю. Мовчан [149], Н. Муссіс [153], І-Х. Войтенко [32],
В. Довгань [52, 53], М. Ларін [64], В. Малярчук [141], О. Підлуцький [171],
Ж. Безп’ятчук, Д. Ковриженко [24], О. Панкевич, М. Кілик [166], Д. Котляр
[168], А.Євгеньєва [24, 168]. На особливу увагу також заслуговують праці
зарубіжних науковців, серед яких: С. Кашкін, А. Четверіков, П. Калініченко
[178], М. Гусакова [43], В. Лафітский [129], А. Румянцев [193], І. Жуковський
[72], І. Крилова [126], В. Маклаков [140], Р. Корберт, Ф. Якобс, М. Шаклетон
[257], А. Кріппел [276], Д. Геген [37], Ф. Тоді [220], М. Кламт [275],
Р. Макалістер [283], К. Ласок [277], Б. Фершраеген [300], П. Дюбуа [61], Г. Кокс
[106], Р. Ів [265], А. Гостинська [269], П. Джеймс [273], В. Лейман [287],
Д. Лодж, П. Макмілан [281], М. Марш [282], Д. Нолен, Ф. Штьофер [285],
К. Робінсон [290], Х. Шмітт [291], Ж. Стрейкек [293].
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Серед зазначених дослідників слід звернути увагу на праці таких авторів,
як В. Лафітський, В. Довгань та Д. Ковриженко, предметом дослідження яких є
правове регулювання проведення виборів до Європейського Парламенту.
Зокрема, російський вчений В. Лафітський у праці “Вибори до Європейського
Парламенту” (2005 р.) розглядає питання правового регулювання виборів до
Європейського Парламенту з двома рівнями: права Європейського Союзу та
законодавства 25-ти держав-членів. Автор досліджує механізми забезпечення
виборчих прав громадян Європейського Союзу, умови участі у виборах
політичних партій та висування кандидатів, порядок фінансування виборів тощо
[129]. Український дослідник Д. Ковриженко в роботі “Вибори в Європейському
Союзі” (2006 р.), також розглядає основні тенденції розвитку виборчого
законодавства 25 держав-членів ЄС. Головну увагу автор приділяє виборчим
системам, які застосовуються у країнах ЄС на загальнодержавному та місцевому
рівнях, механізмам забезпечення принципів загального і рівного виборчого
права, суб’єктам та умовам висування кандидатів на загальнодержавних та
місцевих

виборах,

порядку

формування

органів,

які

здійснюють

адміністрування виборчого процесу, їх функціям і повноваженням [24]. Своєю
чергою, український дослідник В. Довгань у монографії “Європейський
Парламент. Правовий статус і компетенція в системі органів Європейського
Союзу” (2007 р.) розглядає етапи становлення і розвитку Європейського
Парламенту в контексті реформування ЄС і створення Європейського Союзу,
досліджує порядок формування та внутрішню структуру ЄП, а також його
правове положення в системі органів та інститутів ЄС [52].
З-поміж вітчизняних та зарубіжних дослідників демократії як суспільного
явища та політичного режиму, праці яких використовувались під час написання
дисертації, слід назвати таких: Ю. Левіна [130], Б. Личко [134], А. Колодій,
М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарук [163], О. Прієшкіна [180], О. Скрипнюк
[200, 201], Т. Бевз [14], В. Цвєтков [232], М. Вавринчук [21], В. Погорілко,
М. Ставнійчук [31, 116], О. Косахівська [122], Ю. Мудрик [152], Т. Срібна [207],
А. Шевчук [241], О. Гьофе [44], Л. Даймонд [45, 260], Р. Даль [46], Р. Дарендорф
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[48], Л. ЛеДюк [131], П. Розанвалон [189], Р. Беркемер [253], В. Богданор,
Б. Батлер [254], Т. Карозерс [255], Т. Поер [258], М. Платнер [260], С. Бірч,
Ф. Міллард, М. Попеску [262], М. Кламт [275].
Проблеми виборчого права та міжнародних виборчих стандартів активно
розробляються М. Баймуратовим [6], Б. Кофманом [6, 123], М. Бучиним [20],
Г. Друзенко [60], Д. Ковриженко [105], О. Копиленко, О. Зайчуком [68],
С. Серьогіною [197], А. Постніковим [177], А. Автономовим, В. Маклаковим
[206].
Одним з останніх вітчизняних досліджень, проведених у межах зазначеної
проблематики, є праця Б. Кофмана “Міжнародні виборчі стандарти та їх
імплементація в законодавство України”. У дисертації, яка була захищена в 2012
році, автор зосереджує увагу на проблемах виокремлення теоретичних та
нормативних підходів до визначення поняття, структурної та змістовної
характеристики

міжнародних

виборчих

стандартів,

вивчає

проблему

становлення їх єдиної системи. На основі теоретичного вивчення Б. Кофман
досліджує

сприйняття

міжнародних

виборчих

стандартів

національним

законодавством України, розглядає питання їх обов’язковості та дотримання під
час проведення виборів [123].
Отже, на сьогодні проблематика виборів та виборчих систем є досить
розробленою, але не вичерпаною. Зокрема, наукові дослідження, зазначених
авторів, присвячені всебічному вивченню поняття виборів та виборчої системи,
її типів, позитивів та недоліків практичного застосування кожного з них,
формування та розвитку виборчої системи в Україні, еволюції українського
виборчого законодавства. Водночас, дослідження проблем політико-правових
чинників

формування

та

функціонування

виборчої

системи,

вивчення

особливостей законодавчого регулювання виборчих систем у державах
Європейського Союзу та нормативно-правового забезпечення виборів до
Європейського

Парламенту,

а

також

дослідження

теоретико-правових

особливостей виборчої системи до Верховної Ради України достатньою мірою
не проводились, що й визначає напрям дисертації.
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Методологічну основу дослідження складає низка загальнонаукових та
спеціальних методів, зокрема:
– системний метод, який полягає в комплексному аналізі складних явищ,
застосовується для дослідження виборчої системи як єдиного цілого, що
включає низку юридичних і політичних характеристик;
– системно-структурний метод, який використовується для виявлення та
групування елементів цілого, встановлення різних зв’язків між елементами та
цілим, застосовується з метою виокремлення та систематизації основних
розбіжностей між нормами виборчого права держав ЄС та виявлення їх спільних
рис; дослідження основних розбіжностей між нормами виборчого права в
Україні, які діяли в різні періоди часу, та виявлення теоретико-правових
особливостей виборчої системи до Верховної Ради України; зіставлення
особливостей нормативно-правового забезпечення виборчої системи України та
держав Європейського Союзу;
– структурно-функціональний метод, зміст якого полягає у розподілі
складного

об’єкта

використовується

на
для

складові

й

виокремлення

встановленні
структурних

зв’язків

між

компонентів

ними,

виборчої

системи, наприклад виборчого права та виборчого процесу й встановлення
зв’язків між ними, виокремлення та з’ясування ролі окремих політико-правових
чинників формування та функціонування виборчої системи – політичного,
внутрішньо-національного, міжнародного;
– спеціально-юридичний метод, який використовується для опису явищ
державно-правової

дійсності

за

допомогою

юридичної

термінології,

застосовується для надання юридичної оцінки законам про вибори народних
депутатів України в контексті виявлення відповідності останніх нормам
міжнародного виборчого права;
– порівняльно-правовий метод, як сукупність прийомів виявлення
загальних

і

специфічних

закономірностей

виникнення,

розвитку

та

функціонування правових інститутів, або їх елементів за допомогою порівняння
останніх. Застосовується для аналізу внутрішнього законодавства про вибори до
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Європейського Парламенту держав-членів ЄС з метою виокремлення та
систематизації основних розбіжностей між виборчими системами та нормами
виборчого права цих країн; для аналізу становлення виборчої системи до
Верховної Ради України у період з 1989 по 2004 роки на основі порівняння
різних законів про вибори народних депутатів, прийнятих у цей період, та
практики їх застосування; для аналізу міжнародно-правових актів, які
регулюють проведення виборів до Європейського Парламенту з метою
дослідження еволюції нормативно-правового забезпечення проведення виборів
до зазначеного виборного органу; для здійснення порівняльно-правового аналізу
виборчої системи України та держав ЄС тощо;
– формально-юридичний метод, який застосовується з метою аналізу
міднародно-правових актів, що містять міжнародні виборчі стандарти та
регулюють проведення виборів до Європейського Парламенту, а також
національного законодавства про вибори держав-членів Європейського Союзу
та України.
Усі зазначені методи стали не лише підґрунтям здійснення теоретикоправового аналізу формування та функціонування виборчої системи України, а
й методологічною базою наукової роботи взагалі.
1.2. Теоретико-правовий аналіз формування та функціонування
виборчих систем
Виборча система як найважливіший елемент політичної системи
суспільства становить сукупність суспільних відносин, що складаються з
приводу формування органів державної влади та місцевого самоврядування.
Вибори – це не лише суттєва ознака, атрибут демократії, а й її стрижень, як
необхідна умова останньої. При цьому під демократією треба розуміти режим,
за якого представники народу призначаються на посади через вільні, загальні,
рівні, прямі вибори шляхом таємного голосування. Формування виборчих
систем має глибокі історичні корені з чого випливає той факт, що на їх
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становлення і розвиток впливали різноманітні чинники, які, своєю чергою, були
зумовлені розвитком політичної та правової культури.
Упродовж усієї історії людства, починаючи з племен мезозойської ери,
людиною керувало бажання отримати владу. В первинних суспільствах
механізм такого отримання був досить простим – вигравав сильніший. Проте
поряд з еволюційними змінами складу суспільства ускладнювались і механізми
одержання влади. Кожний етап розвитку запроваджував нові умови та
удосконалював засоби її набуття. Разом зі зміною суспільного устрою людство
змінювало правила політичної діяльності. Починаючи з VIII ст. до н. е. уявлення
про державний устрій і державну владу сприяли виникненню інституту
представницьких органів, як невід’ємної складової демократії, що створювалися
за допомогою виборів [139, с. 3].
Початок історії інституту виборів можна вбачати у формуванні державних
установ представницького характеру у Давній Греції. Політичне життя її
держав-полісів увійшло в історію людства як один із перших вдалих досвідів
демократичного правління. Ідеї та принципи народовладдя, що були вироблені
давньогрецькою цивілізацією, справили значний вплив на теорію та практику
державного будівництва наступних епох. Саме на території Давньої Греції
виникло багато принципів, що складають зміст сучасної демократії, зокрема:
верховенство закону, виборність владних органів та посадових осіб, активна
участь громадян у вирішенні державних проблем тощо [139, с. 3]. Ці
фундаментальні демократичні принципи покладені в основу сучасних виборчих
систем.
Пізніше виборчі ідеї давньогрецьких філософів на тривалий час були
витіснені всевладдям церкви і теологічної теорії виникнення держави. Це було
зумовлено тим, що абсолютистські монархічні країни не потребували виборів.
Лише епоха Відродження поновила інтерес до здобутків елліністичної
політичної філософії та практики полісної демократії, відштовхуючись від ідеї
Аристотеля про людину як “політичну тварину” [184, с. 24].
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Принциповою ознакою виборів є те, що вони є формою безпосередньої
демократії (прямого народовладдя). Природне право громадянина на владу
здійснюється в конкретних формах вибору того чи іншого претендента на
отримання певних владних повноважень. При цьому вибори спираються на
відповідні

організаційно-правові

засади

та

процедури

передачі

таких

повноважень від громадянина до представницького органу публічної влади [184,
с. 37]. Отже, вибори є найпоширенішою формою прямого народовладдя, яка
постійно та періодично застосовується у більшості країн світу. Шляхом виборів
формуються органи публічної влади – парламент, обирається глава держави,
іноді глава уряду, судові органи та органи місцевого самоврядування.
У вітчизняній та зарубіжній науковій конституційно-правовій літературі
існує багато точок зору щодо розуміння та визначення поняття виборів. Так,
вітчизняний дослідник суспільно-правових відносин М. Корнієнко зауважує, що
“вибори – це акт самоврядування народу” [121, с. 13]. Таке визначення занадто
вузьке оскільки, окрім зазначеного аспекта, поняття вибори включає ще й такі
складові як формування органів державної влади та надання повноважень
посадовим особам.
Більш широке визначення поняття виборів пропонує російський дослідник
Ю.

Веденєєв,

який

зокрема,

зазначає,

що

в

сучасних

демократично

організованих державах, вибори виступають як інститут і процес прийняття
політико-правових рішень, суб’єктом якого є суспільство в особі його
дієздатних громадян, а об’єктом – державна влада. На думку автора, шляхом
конституційних виборів здійснюється публічне політичне відтворення держави,
а саме, соціальна ротація чи перерозподіл (перегрупування, передача)
законодавчих або урядових функцій та повноважень [23, с. 84]. Попри те, що це
визначення значно повніше відображає зміст поняття “вибори” щодо
формування державної влади та прийняття політико-правових рішень виборцем,
воно не містить того аспекта, що вибори, окрім зазначеного, виступають актом
утвердження державної влади, в тому числі і в недемократичних державах.
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Більш змістовне визначення досліджуваного поняття дає вітчизняний
науковець О. Радченко, який розглядає вибори у чотирьох основних аспектах.
По-перше, вибори – це державотворча функція суспільства та інститут
безпосередньої демократії (народовладдя). По-друге, вибори – це джерело
легітимності влади, за допомогою якого відбувається інституціоналізація
органів державної влади та місцевого самоврядування. По-третє, вибори – це
механізм делегування владних повноважень від народу до обраних ним
представників та контролю за органами державної влади. По-четверте, вибори –
це інститут виявлення та формування політичних лідерів [184, с. 44].
Таким

чином,

вибори

слід

характеризувати

як

форму

прямого

народовладдя, процедура якого визначена у конституції та виборчому
законодавстві, що здійснюється з метою формування представницьких органів
державної влади та місцевого самоврядування, їх легітимації шляхом передачі
владних повноважень від народу до обраних ним представників [11, с. 11].
З феноменом виборів тісно пов’язане поняття виборчої системи. Світова
демократична практика сформувала багато різних видів виборчих систем. Як
зауважує І. Сенюта, виборча система має безпосереднє відношення до засад
формування

органів

державної

влади,

стосунків

між

виконавчою

та

законодавчою гілками влади, тобто реалізації механізму стримувань і противаг,
розвитку політичної системи суспільства та форми державного устрою
[196, с. 300]. Поняття виборчої системи правовою наукою розглядається у двох
основних значеннях. У широкому розумінні під виборчою системою вбачається
система суспільних відносин, яка охоплює порядок організації і проведення
виборів представницьких органів державної влади і органів місцевого
самоврядування [247, с. 18]. При цьому сфера зазначених відносин є достатньо
широкою. Зокрема, до неї входять питання визначення кола виборців та осіб,
яких обиратимуть, інфраструктура виборів (створення виборчих дільниць,
виборчих органів) та відносини, що виникають на кожній стадії виборчого
процесу [196, с. 301]. Регламентація та регулювання виборчої системи
здійснюється за допомогою виборчого законодавства держав, яке, своєю
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чергою, залежить від загальної правової системи конкретної країни, її правових
традицій, політичної та правової культури. Подібної думки дотримується
російський вчений О. Постніков, який стверджує, що в широкому сенсі до
поняття виборчої системи включаються також нормативна й організаційна база
проведення виборів [177, с. 105].
Водночас поняття виборча система застосовується і в дещо іншому
значенні. Слід погодитися із твердженням М. Козюбри, що в цьому сенсі під
виборчою системою можна розуміти спосіб визначення результатів виборів, від
якого залежить порядок розподілу депутатських мандатів і сам механізм
організації виборів, тобто спосіб у який розподіляються депутатські мандати
між кандидатами на посади залежно від результатів голосування [164, с. 85].
Таке розуміння виборчої системи є найпоширенішим в юридичній науці. В
цьому значенні її характеризують насамперед як метод перетворення поданих
виборцями голосів з метою розподілу місць у законодавчому органі. Отже, у
вузькому розумінні, виборча система – це спосіб визначення того, хто з осіб, які
балотувались, є обраними на ту чи іншу виборну посаду [196, с. 301]. Беручи до
уваги викладене, на думку автора дослідження, під виборчою системою
доцільно розуміти законодавчо врегульований порядок формування виборних
органів держави та органів місцевого самоврядування, який визначає
організацію виборчого процесу та його учасників, процедуру голосування й
встановлення результатів виборів.
Як уже зазначалося, світова юридична і політична науки розрізняють
достатньо

велику

кількість

виборчих

систем.

Зокрема,

дослідники

Стокгольмського інституту демократії (А. Лейпхарт, Е. Рейнолдс, Б. Рейлі та ін.)
виокремлюють дев’ять основних типів які, своєю чергою, поділяються на три
загальні сім’ї:
1. Мажоритарна виборча система, яка включає: а) систему голосування за
принципом відносної більшості (Канада); б) систему представницького
голосування (Кувейт); в) систему альтернативного голосування (Австралія);
г) систему голосування у два тури (Франція).
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2. Напівпропорційна виборча система, яка включає: а) паралельну систему
(Росія); б) систему без права передачі голосу іншому кандидату (Йорданія).
3. Пропорційна виборча система, яка включає: а) голосування за змішаною
системою (Німеччина); б) систему голосування із зазначенням кандидатів у
порядку надання переваги (Ірландія); в) систему голосування за партійними
списками, які можуть бути відкритими (Бельгія), закритими (Ізраїль),
напівжорсткими (Італія) та вільними (Швейцарія) [176, с. 21].
Більш поширеною у світовій та вітчизняній науці є інша класифікація
виборчих систем:
1. Мажоритарна виборча система, яка може бути системою голосування за
принципом відносної більшості та системою голосування за принципом
абсолютної більшості. В межах цієї системи розрізняють: а) систему
альтернативного голосування (Австралія); б) систему подвійних виборів
(Франція); в) систему заохочення більшості, яка ще має назву – система Саєнц
Пена (Аргентина).
2. Пропорційна виборча система, яка визначається за двома основними
критеріями: за способом розподілу місць у виборному органі та за способом
виявлення електоральних переваг. Відповідно до першого критерію в межах
пропорційної виборчої системи виокремлюють: а) систему найбільшої частки,
що залишилася; б) систему коефіцієнтів із застосуванням методу Сейнт-Лагю;
в) систему найбільшого середнього із застосуванням методу д’Ондта; г) систему
індивідуальної передачі голосу (Ірландія). Відповідно до другого критерію в
межах

пропорційної

виборчої

системи

виокремлюють:

а)

систему

із

“закритими” (“жорсткими”) виборчими списками (Ізраїль); б) систему з
відкритими (“м’якими”) списками, які можуть бути національними (Нідерланди)
та регіональними (Фінляндія); в) систему з “напівжорсткими” виборчими
списками; г) систему з “вільними” виборчими списками, яка ще має назву
кумулятивної системи (Швейцарія); д) систему обмеженого голосування.
3. Змішана виборча система, в межах якої розрізняють: а) лінійну виборчу
систему; б) структурну виборчу систему (Росія); в) систему подвійного
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голосування із зазначенням кандидатів у порядку надання переваги (Шрі-Ланка)
[163, с. 202], [194, с. 195], [217, с. 306].
Враховуючи наведену класифікацію, можна схарактеризувати зазначені
виборчі системи. Як відомо, термін “мажоритарна виборча система” походить
від франц. majorite та означає більшість. Така система, передбачає наявність
одномандатних виборчих округів, в яких перемогу отримує той з кандидатів,
який набрав відносну або абсолютну більшість голосів виборців. Саме за
процедурою виявлення переможця мажоритарна виборча система поділяється на
мажоритарну систему відносної більшості та мажоритарну систему абсолютної
більшості. За першої системи голосування відбувається в один тур, за
результатами якого мандат отримує кандидат, що отримав більше за інших
голосів виборців (так звана система англійського типу). За другої системи
переможець має набрати щонайменше 50 %+1 голос виборців. Своєю чергою,
система абсолютної більшості реалізується у трьох формах:
а) система альтернативного голосування, за якої виборці розташовують
кандидатів у виборчому бюлетені відповідно до власних переконань. Ця система
забезпечує виявлення переможця шляхом складних підрахунків переваг
кандидатів, що набрали найменшу кількість голосів виборців. В кінцевому
підсумку це дає можливість виявити переможця, якому свою перевагу віддала
абсолютна більшість виборців;
б) система подвійних виборів, яка передбачає проведення другого туру
голосування, в якому беруть участь два кандидати, що набрали в першому турі
найбільшу кількість голосів виборців;
в) система заохочення більшості, відповідно до якої голосування
відбувається за партійними списками в багатомандатних округах. Особливість
цієї системи полягає в тому, що партія-переможець незалежно від кількості
набраних голосів, отримує фіксовану кількість мандатів. При цьому залишок
мандатів (одна третина) або віддається партії, що посіла друге місце, або
розподіляється

пропорційно

між

усіма

іншими

партіями.

Прикладом
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застосування цієї системи тривалий час були Аргентина (система Саєнц Пена)
та Парагвай [184, с. 102–105].
На відміну від мажоритарної виборчої системи пропорційна виборча
система передбачає наявність багатомандатних виборчих округів. Її особливістю
є переведення відповідної кількості голосів виборців у пропорційну кількість
місць у виборному органі на основі застосування відповідної методики. Залежно
від величини виборчих округів, способу виявлення преференцій виборців та
підрахунку голосів виокремлюють значну кількість різновидів пропорційної
виборчої

системи.

Як

уже

зазначалося,

для

виокремлення

різновидів

пропорційної виборчої системи найбільш розповсюдженими є два основних
критерії: за способом розподілу місць у виборному органі та за способом
виявлення електоральних переваг. Відповідно до першого критерію пропорційні
виборчі системи поділяють на:
а) систему найбільшої частки, що залишилася. Передусім вона передбачає
розподіл місць за тим списком, що набрав найбільшу кількість голосів. Місця,
що залишилися, розподіляються серед наступного списку і так після кожного
розподілу аж до заповнення усіх вакансій;
б) систему коефіцієнтів із застосуванням методу Сейнт-Лагю. За цією
системою вводяться певні коефіцієнти розподілу місць між списками, що
набрали найбільшу кількість голосів виборців;
в) систему найбільшого середнього із застосуванням методу д’Ондта.
Відповідно до неї вираховується середня кількість голосів на кожне місце, що
обирається в багатомандатному окрузі, а мандати дістаються кандидатам з тих
списків, що набрали найбільші середні величини;
б) систему індивідуальної передачі голосу, за якої виборці визначають
цифрами кандидатів у тому порядку, в якому за них голосують. Кандидатів, що
набрали найменшу кількість голосів виключають зі списків доти, доки не
залишиться стільки кандидатів, скільки є місць для обрання [184, с. 107].
За способом виявлення електоральних переваг виокремлюють такі
пропорційні виборчі системи:
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а) систему із “закритими” (“жорсткими”) виборчими списками, яка
передбачає голосування виборців винятково за партійний список. При цьому
порядок кандидатів у списку визначається політичною партією;
б) систему з відкритими (“м’якими”) списками, що дає змогу виборцям
розташовувати кандидатів у партійному списку за власними уподобаннями;
в) систему з “напівжорсткими” виборчими списками, що надає право
виборцям голосувати як за весь список, так і за конкретного кандидата;
г) систему з “вільними” виборчими списками, яка ще має назву системи
кумулятивного голосування. В її основу покладено принцип, коли кожен
виборець має стільки голосів, скільки обирається кандидатів. При цьому виборці
мають вільне право розпоряджатися своїми голосами, зокрема, віддати їх за
одного або за кількох кандидатів, навіть із різних партійних списків;
д) систему обмеженого голосування, за якої кожен виборець має більше,
ніж один голос, але менше, ніж кількість депутатів, що обираються.
Слід зауважити, що на думку деяких дослідників моделі пропорційних
виборчих систем, виокремлені за способом виявлення електоральних переваг
належать, до різних виборчих систем. Зокрема, вітчизняний дослідник
В. Лісничий, беручи до уваги те, що всі моделі, які були об’єднані за зазначеним
критерієм,

розподіляють

кандидатів

у

межах

партійного

списку

за

мажоритарними принципами, відносить такі моделі до змішаних [217, с. 56].
Водночас італійський дослідник Дж. Сарторі, наголошуючи на тому, що загалом
заповнення виборного органу відбувається за пропорційним принципом, вважає
зазначені моделі пропорційними [194, с. 8].
Третім видом у запропонованій класифікації виборчих систем є змішана
виборча система. В її основу покладено принцип поєднання елементів
мажоритарного та пропорційного голосування. На сучасному етапі елементи
зазначеної системи діють майже у 20 країнах світу, зокрема в тих, де
продовжується пошук більш сприятливої моделі виборчої системи, відповідно
до національних та інших особливостей. Подібно до мажоритарної та
пропорційної, змішані виборчі системи класифікуються наступним чином:
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а) лінійна виборча система, за якої одна частина виборного органу
обирається за мажоритарною, а інша – за пропорційною виборчою системою;
б) структурна виборча система, що передбачає формування двопалатних
парламентів, де одна з палат обирається за пропорційною системою, а інша – за
мажоритарною;
в) система подвійного голосування із зазначенням кандидатів у порядку
надання переваги. Відповідно до неї виборець голосує за партійний список та
одночасно визначає пріоритетність кандидатів у межах останнього. За таких
умов партійний список в цілому отримує місця за пропорційною системою,
однак персонально кандидати в його межах обираються за мажоритарними
принципами [184, с. 107].
Кожна схарактеризована виборча система має свої переваги та недоліки. З
одного боку, мажоритарна виборча система є досить простою та зрозумілою
виборцям. Вона надає можливість обирати не лише представників тих чи тих
політичних партій, а й голосувати за конкретні особистості. З іншого боку, ця
система може призводити до втрати половини і більше голосів виборців в тому
випадку, якщо на виборах немає значного переважання якого-небудь кандидата
чи партії. В результаті переможцем може стати той, за кого проголосувала
меншість. До недоліків цієї системи належить також її нерезультативність,
оскільки переможець не завжди виявляється в першому турі голосування, а тому
вибори часто проводяться у два тури, що робить дану систему досить витратною
[243, с. 346].
Окрім зазначеного, мажоритарна виборча система вигідна лише великим
партіям, оскільки вона усуває від парламентської діяльності менш впливові
партії, не сприяє їх розвиткові, представництву на державному рівні всієї
багатоманітності соціальних інтересів. Зазначений недолік усуває пропорційна
виборча система, за якої місця в парламенті розподіляються відповідно до
кількості отриманих партіями чи виборчими блоками голосів. З одного боку,
з-поміж переваг цієї системи слід назвати сприяння багатопартійності. З іншого,
її застосування породжує значний недолік: проходження до виборного органу
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незначних за складом та маловпливових політичних партій, що призводить до
проблем формування уряду та забезпечення стабільності парламентської
більшості [243, с. 347]. Усунення цієї проблеми можливе винятково за рахунок
підвищення прохідного бар’єра.
З метою врівноваження недоліків мажоритарної та пропорційної виборчих
систем застосовується змішана виборча система, яка поєднує їх окремі
елементи. Залежно від ефективності поєднання цих елементів зазначена система
або відповідає рівню соціально-політичного розвитку, культурним та правовим
традиціям тієї чи тієї країни, або має деструктивний характер щодо них.
Як бачимо, основною відмінністю виборчих систем, виступає такий
критерій, як порядок визначення результатів виборів. Він визначає існування
трьох основних типів виборчих систем. Попри це, існування цілої низки інших
критеріїв,

зокрема,

наявність

преференцій,

одиничне

чи

кумулятивне

голосування, структура виборчих округів тощо, зумовлює поділ трьох основних
типів виборчих систем на значну кількість підтипів, яких на сучасному етапі у
світі існує понад сто п’ятдесят. При цьому твердження про існування кращої або
гіршої виборчої системи є помилковим, оскільки кожна держава, виходячи зі
своїх соціокультурних особливостей розвитку, визначається із типом виборчої
системи, максимально адаптуючи її до соціальних, економічних, політичних та
правових реалій.
Загалом виборча система відіграє важливу роль у політичному житті
суспільства. Вона впливає на формування партійної системи, різноманітних
виборних органів та забезпечує стабільність їх функціонування. Водночас
виборча система знаходиться в безпосередній залежності від низки політикоправових чинників, які, своєю чергою, впливають на її становлення та розвиток.
Серед таких чинників слід виокремити три основні: політичний – тип
політичного режиму; внутрішньо-національний – національне електоральне
законодавство; міжнародний – міжнародно-правові акти.
Як відомо, базовою функціональною характеристикою організації влади
виступає поняття “політичний режим”, яке окреслює реальну роль тих чи інших
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інститутів державної влади, способи владарювання в країні, а також
безпосередньо впливає на становлення та функціонування виборчої системи.
При цьому за різних типів політичного режиму виборча система відіграє
неоднакову роль. В умовах, коли основним завданням виборчої системи є
забезпечення ефективного формування виборних органів держави відповідно до
дійсного волевиявлення народу, найбільш дієвим є демократичний політичний
режим.

“За

демократичного

типу

політичного

режиму,

–

зазначає

Ю. Ключковський, – влада отримує законну силу в ході загальнонародних
виборів… У межах зазначеного режиму завдяки вільним виборам, що є формою
безпосереднього народовладдя, отримують можливість легально (на законних
підставах) і легітимно (на основі загальносуспільного визнання) працювати
органи представницької демократії” [101, с. 18]. Лише виборча система,
заснована на демократичних засадах, забезпечує всебічну та повну реалізацію
виборчих прав громадян, не допускаючи перетворення виборчого процесу на
технічну процедуру, яка має місце за тоталітарного політичного режиму. Отже,
втілюючи народне волевиявлення, результатом якого є формування владних
політичних структур та їх легітимація, демократичний політичний режим
виступає визначальним політичним чинником формування та функціонування
виборчих систем. У результаті демократичний політичний режим є основою
демократичної виборчої системи.
Протягом більшої частини XIX століття демократія як ідея та соціальна
практика самовизначалась і розповсюджувалась в соціально-політичних та
соціально-правових сферах суспільного життя. Як зазначає О. Приєшкіна, в цей
період у внутрішній політиці демократія ставала домінуючою по відношенню до
абсолютизму і бюрократії, у зовнішній – по відношенню до практики великих
імперій, в політичній філософії та історії – до античності, “східних деспотій”,
середньовіччя [180, с. 72]. Остаточне домінування демократії, як суспільного
феномену, закріпилось у XX столітті. Її почали сприймати не лише як
альтернативу античному полісу або старому “порядку”, а переважно як
теоретично універсальний, хоча й практично обмежений деякими культурними
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межами, тип політичного режиму, що передусім передбачає участь широких
верств населення у визначенні шляхом виборів і референдумів складу парламенту
та уряду, а також характеру їх політики [180, с. 73]. Не зважаючи на очевидність
тісного взаємозв’язку феномену демократії та виборів, він належить до найбільш
диференційованих і невизначених у сучасній науковій теорії. На практичному
рівні з цією проблемою стикнулись передусім держави, які прагнуть здійснити
демократичну модернізацію суспільства в усіх напрямах його розвитку, зокрема,
у виборчому законодавстві. Слід погодитися з думкою американського
дослідника Р. Даля у тому, що після стількох століть роздумів про теорію
демократії вона залишається досить непереконливою незалежно від того,
розглядати її як етичну теорію чи як спробу описати реальний світ [46, с. 208].
Звертаючись до етимології терміна “демократія” можна побачити, що
найбільш розповсюдженим є його розуміння як народовладдя, коли джерелом
влади визнається народ, якому ця влада належить. При цьому народовладдя в
державі, як зазначає В. Цвєтков, засноване на певній системі цінностей, свободі,
рівності, суверенітеті народу, правах людини тощо [232, с. 8]. Як бачимо,
демократію найчастіше тлумачать через принцип виборності представницьких
органів державної влади, тобто як проблему інституціональну. Менше уваги
приділяється її державно-правовим аспектам.
Так, юридичний зміст демократії, за словами М. Онищука, включає такі
аспекти: демократичну легітимність, засади підпорядкованості волі меншості
волі більшості, забезпечення прав меншості та гарантії їх здійснення, реалізацію
основних прав і свобод людини і громадянина [цитата за: 232, с. 8]. “За таких
умов, – зазначає М. Недюха, – держава має, передусім, дбати про утвердження
концептуальних

засад

права,

зміцнення

правової

системи

як

основи

державності” [158, с. 6]. Окрім цього, на нашу думку, не менш важливими
складовими

юридичного

змісту

демократії

є

альтернативність

рішень,

прозорість та збалансованість законодавчої процедури, регулярна зміна лідерів
шляхом вільних та відкритих виборів, законодавчо гарантоване суспільне
самоврядування, забезпечення принципу багатопартійності та змагальності
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політичних партій у виборчому процесі, конституційно закріплений принцип
досягнення консенсусу між різними гілками влади та чітке розмежування їх
повноважень, юридичне гарантування участі опозиції у прийнятті суспільно
важливих рішень.
Як бачимо, демократія, передусім через демократичний політичний
режим, виступає ключовим чинником формування та функціонування виборчої
системи, оскільки, як уже зазначалося, її основний зміст виявляється через
інститут

виборів.

Формування

виборчої

системи

забезпечується

загальновідомими демократичними принципами, з-поміж яких слід виокремити:
1.

Принцип

представницького

характеру

державної

влади,

який

передбачає, що громадяни делегують свої владні повноваження обраній ними
особі чи політичному об’єднанню, а останні здійснюють ці повноваження від
імені виборців. Делегування відбувається у процесі виборів як законодавчого
органу, так і вищих посадових осіб держави і територій, що її утворюють.
2. Принцип виборності влади, який випливає з попереднього і закріплює
загальне виборче право, вільні, таємні та регулярні вибори, утворення
політичних партій для конкурентної виборчої боротьби. Важливою складовою
цього принципу є право будь-якого громадянина не тільки брати участь у
виборах, а й претендувати на виборні посади у державі. Цим унеможливлюється
утворення штучної політичної еліти за соціальними, професійними, майновими
чи іншими ознаками.
3. Принцип плюралізму та свободи політичної діяльності передбачає
право громадян, з одного боку, вільно висловлювати свою думку щодо будьяких соціально-політичних питань, а з іншого – утворювати політичні партії,
асоціації і організації з метою забезпечення можливості впливати на діяльність
владних структур. Будь-які обмеження в цій діяльності запроваджуються лише в
межах закону і тільки в тих випадках, коли це загрожує демократії, безпеці
громадян і держави.
4. Принцип визнання в державному і громадському житті верховенства
права, в основу якого покладено розуміння останнього як найвищої інстанції,
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якій мають підкорятися суспільство, усі владні органи та структури держави.
Цей принцип є ключовим в теорії правової держави, для якої важливою засадою
є реалізація усіх видів влади на основі закону, що є найважливішою складовою
демократії [223, с. 31–32]. Виходячи із зазначених принципів забезпечується
формування та функціонування таких двох основних структурних компонентів
виборчої системи, як виборче право та виборчий процес, які є основою будь-якої
виборчої системи, незалежно від її типу.
Виборче право, передусім як теоретико-юридичний компонент виборчої
системи та сукупність юридичних норм, по-перше, спираючись на принцип
представницького характеру державної влади, виборності влади, плюралізму та
свободи політичної діяльності, визнання в державному і громадському житті
верховенства права, регулює участь громадян у виборах, організацію і
проведення останніх, взаємозв’язок між виборцями і виборними органами, а
також порядок відкликання обраних представників у разі настання такої
необхідності. По-друге, виборче право, в зазначеному розумінні, надає вказаним
демократичним принципам реального змісту шляхом закріплення їх на
законодавчому рівні. Своєю чергою, виборчий процес, який включає такі
складові, як призначення та проведення виборів через створення виборчих
органів та округів, а також визначення результатів голосування, регулюється
виборчим правом, яке є втіленням демократичних принципів.
Таким чином, виборча система, яка функціонує в межах демократичного
політичного режиму, з одного боку, побудована на зазначених демократичних
принципах, а з іншого, через інститут виборів надає їм реального змісту.
Відсутність у державі демократичного політичного режиму, в основі якого
лежать

розглянуті

демократичні

принципи,

зумовлює

існування

недемократичної виборчої системи, надаючи їй авторитарних або навіть
тоталітарних ознак. Отже, наявність у державі демократичного політичного
режиму виступає політичним чинником формування та функціонування
демократичної виборчої системи.
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Як бачимо, становлення та розвиток демократичної виборчої системи
напряму залежить від існування в державі демократичного політичного режиму.
Водночас, демократична виборча система вимагає правової легітимації, яка
відбувається шляхом закріплення на законодавчому рівні загальних принципів
виборчого права, що, своєю чергою, базуються на основних демократичних
принципах (представницького характеру державної влади; виборності влади;
плюралізму та свободи політичної діяльності; визнання у державному і
громадському житті верховенства права). Як зазначає Р. Балабан, до сучасних
принципів виборчого права належать: принцип загального виборчого права
(з одного боку він надає громадянам право участі в політичних процесах, а з
іншого – сприяє орієнтації політичних сил не на корпоративні, а на загальні
інтереси електорату); принцип рівності виборчого права (гарантує усім
виборцям рівність їхніх повноважень у виборчому процесі); принцип прямого
голосування (коли правом голосу розпоряджається сам виборець); принцип
таємного голосування (забезпечує незалежність при виборі кандидата) [8, с. 17].
Крім того, до цього переліку слід додати принцип вільних виборів, принцип
встановлення віку, з якого виникає активне та пасивне виборче право на виборах
та референдумах тощо.
Закріплення зазначеного переліку принципів, який не є вичерпаним, на
нормативно-правовому рівні формує національне електоральне законодавство,
яке, своєю чергою, впливає на формування та функціонування виборчої системи
в конкретній державі. Отже, другим чинником становлення та розвитку
виборчих систем виступає внутрішньо-національний, а саме – електоральне
законодавство конкретної країни. Законодавство країн регламентує правове
поле функціонування виборчої системи. Через правові норми встановлюється
порядок участі політичних суб’єктів у виборчому процесі, порядок організації та
проведення виборів тощо. Конституція та виборчі закони виступають гарантом
інституціоналізованого характеру виборів й визначають особливості виборчої
системи.
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Аналіз положень основних законів держав-членів Європейського Союзу
дає змогу виявити певні засади регулювання виборів, які є характерними для
більшості його держав. Як зазначає Д. Ковриженко, практично в усіх
конституціях згаданих країн закріплено принципи загального, рівного, прямого
виборчого права та таємного голосування; визначено вік, з якого виникає право
обирати та бути обраним до органів державної влади; визначено коло суб’єктів
активного та пасивного виборчого права на загальнодержавних виборах,
загальні підстави обмеження виборчих прав; визначено виборчу систему, за
якою обирається глава держави та, у більшості випадків, загальні риси виборчої
системи, за якою формується парламент [24, с. 5].
Відповідно

до

доповіді

про

виборче

законодавство

та

виборчу

адміністрацію в Європі, за матеріалами Венеціанської Комісії, Парламентської
Асамблеї, Комітету Міністрів, Конгресу місцевих і регіональних влад Ради
Європи, здійснюються дослідження викликів та слабких місць у виборчому
законодавстві

та

виборчій

адміністрації

в

Європі

у

співставленні

з

міжнародними стандартами та належною практикою у виборчих справах.
Дослідження зосереджені на тих державах, у яких Рада Європи була залучена до
розробки

виборчих

рекомендацій.

Так, подібно

до

більшості

держав

Європейського Союзу, формування та розвиток виборчої системи, зокрема, в
Російській Федерації також будується з урахуванням таких засад як всезагальне,
рівне, пряме виборче право і таємне голосування. Окрім цього у виборчому
законодавстві значна увага приділяється принципу свободи виборів і
добровільної участі у них громадян, співвідношенню мажоритарної та
пропорційної виборчих систем, державного і недержавного фінансування
проведення виборчих кампаній, проведенню виборів виборчими комісіями, а
також широкому суспільному контролю за ходом виборів і підбиттям підсумків
голосування, визначенню результатів виборів [127, с. 34]. Загалом у Російській
Федерації законодавча база виборів становить цілісну систему, в якій кожне
джерело має конкретне функціональне призначення і різну юридичну силу.
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Найвищу юридичну силу у сфері виборчого законодавства мають норми
виборчого права, що містяться у Конституції Російської Федерації.
Так, Конституція Російської Федерації, по-перше, визначає зміст виборчих
прав громадян РФ, встановлює їх право обирати і бути обраними в органи
державної

влади

і

місцевого

самоврядування;

по-друге,

розмежовує

компетенцію Російської Федерації та її суб’єктів у сфері виборчого
законодавства; по-третє, визначає коло федеральних державних органів, що
обираються громадянами Російської Федерації (до таких органів належать
Президент і Державна Дума Федеральних зборів Російської Федерації); почетверте, виходить з того, що принципи і норми міжнародного права є
складовими правової системи Російської Федерації; по-п’яте, встановлює
ступінь самостійності населення відповідних територій у формуванні органів
місцевого самоуправління [127, с. 29]. Однак приклад Російської Федерації
свідчить про те, що рівень відповідності виборчої системи міжнародним
виборчим стандартам не є запорукою реалізації на практиці таких виборчих
стандартів.

Важливим

чинником

функціонування

виборчої

системи

є

демократичний політичний режим.
В Україні важливим етапом у розвитку і становленні виборчого
законодавства стало прийняття Конституції 1996 року, яка складає його основу.
Так, розділ III Конституції спеціально присвячений регулюванню питань
виборів та референдумів. Він закріплює основні принципи виборчого права як
невід’ємну вимогу до всіх виборів, що проводяться в Україні [118].
Вихідним принципом української Конституції у сфері виборчого
законодавства є принцип, який визначає, що носієм суверенітету і єдиним
джерелом влади виступає народ (ст. 5 Конституції України). Цим принципом
передбачено, що народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної
влади та органи місцевого самоврядування. У подальшому цей принцип
знаходить свою конкретизацію у статтях Конституції, зокрема: ст. 69
Конституції України передбачає, що народне волевиявлення здійснюється через
вибори, референдуми та інші форми безпосередньої демократії; ст. 71
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встановлено принцип виборів, який 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 (у
такий спосіб виборцям гарантується вільне волевиявлення); ст. 38 визначається
активне і пасивне виборче право (у ній зазначається, 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); частиною 1 ст. 36 визначені засади участі
партій у виборах, які проводяться в Україні (тобто громадяни України мають
право на свободу об’єднання в політичні партії та громадські організації для
здійснення та захисту своїх прав і свобод, задоволення політичних,
економічних,

культурних

й

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);
частиною 2 ст. 36 встановлено, що політичні партії в Україні сприяють
формуванню і вираженню політичної волі громадян та беруть участь у виборах.
При цьому зазначається, що членами політичних партій можуть бути лише
громадяни України [208, с. 83–84]. Як бачимо, Конституція України закріплює
універсальні принципи виборчого права, які є вихідними засадами всіх видів
виборів. Їх проголошення як конституційної основи виборчої системи свідчить
про демократичний характер формування виборних органів державної влади та
органів місцевого самоврядування в України. Подальша деталізація цих
конституційних принципів здійснюється у виборчому законодавстві.
Окрім визначення в конституціях держав Європейського Союзу загальних
принципів виборчого права, в деяких із них на конституційному рівні
зазначається перелік суб’єктів висування кандидатів на парламентських та
президентських виборах, дати їх проведення, засади територіальної організації
загальнодержавних виборів, зокрема кількість округів, періодичність перегляду
їх меж та кількості мандатів, що розподіляються в округах, порядок формування
вищих органів управління виборчим процесом, коло суб’єктів, уповноважених
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переглядати (затверджувати) результати парламентських виборів (до таких
віднесено або спеціальні комітети парламенту (Німеччина), або, в більшості
випадків, конституційні чи інші суди) [24, с. 6].
У деяких конституціях уточнено “параметри” пропорційної виборчої
системи для парламентських виборів. Наприклад, такі уточнення містять
Конституції Мальти та Ірландії, які прямо передбачають, що парламентські
вибори в цих країнах проводяться за системою єдиного голосу, що передається.
Конституція Португалії встановлює, що розподіл мандатів між кандидатами від
партій здійснюється із застосуванням методу д’Ондта, а Конституцією Словенії
та Актом про управління Швеції визначено виборчі бар’єри для парламентських
виборів. Основними законами більшості держав ЄС прямо (Ірландія, Іспанія,
Люксембург,

Нідерланди,

Німеччина,

Португалія,

Словенія,

Угорщина,

Фінляндія), або опосередковано передбачена можливість участі в місцевих
виборах іноземців, насамперед – громадян інших держав ЄС [24, с. 6].
В окремих конституціях містяться специфічні норми, які є нетиповими
для конституційного регулювання засад виборчого процесу в інших державахчленах Європейського Союзу. Зокрема, Конституція Ірландії передбачає, що
формування верхньої палати парламенту цієї країни здійснюється шляхом
таємного голосування поштою; основним законом Португалії закріплено
принцип прозорості витрат на виборчу кампанію; конституціями Данії, Італії та
Кіпру

можливість

реалізації

громадянами

пасивного

виборчого

права

поставлена у залежність від їх попередньої репутації (поведінки) [24, с. 6].
На відміну від деяких конституцій європейських держав Основний Закон
України не містить подібної конкретизації норм виборчого права. Проте вона не
є характерною ознакою й для всіх конституцій держав Європейського Союзу.
Основними нормативно-правовими актами, які регулюють порядок підготовки
та проведення виборів у переважній більшості держав Європейського Союзу, є
спеціальні

закони

про

вибори.

В

окремих

державах

такими

актами

регламентується порядок підготовки та проведення всіх виборів: від мерів і
представницьких органів самоврядування до загальнодержавних виборів
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[24, с. 17]. У більшості держав ЄС виборчі закони не потребують особливої
процедури прийняття. Однак у п’яти країнах внесення змін до виборчих законів
потребує схвалення кваліфікованою більшістю голосів (2/3 від складу
парламенту або кожної його палати).
В Україні окрім конституційних норм, які становить основу системи
виборчого законодавства, входять і такі також закони України, як: “Про вибори
народних депутатів України” [85], “Про вибори Президента України” [90], “Про
вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів” [88], “Про
вибори депутатів Автономної Республіки Крим” [87], “Про Центральну виборчу
комісію” [91]. Слід погодитися з В. Мелащенко у тому, що зазначені закони є
своєрідним продовженням конституції, а їх головним призначенням є
конкретизація певних конституційних норм [144, с. 45]. Загалом у цих
нормативно-правових актах, подібно до держав Європейського Союзу та
Російської Федерації, закріплено такі базові принципи, як принцип загального,
рівного і прямого виборчого права; принцип таємного голосування; принцип
вільного й рівноправного висування кандидатів у депутати; принцип гласності
та відкритості; принцип рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні
виборчої кампанії; принцип неупередженого ставлення до кандидатів з боку
державних органів, установ та організацій, органів місцевого самоврядування;
принцип свободи агітації.
Не зважаючи на значну кількість нормативно-правових актів, які
формують виборче право в Україні, вони не систематизовані у єдиний виборчий
кодекс. Це спричинює проблему відсутності універсальної системи виборчих
процедур, які застосовуються щодо різних елементів виборчого процесу,
зокрема, формування виборчих комісій, процедури підрахунку голосів,
контролю за виборчим процесом тощо. Однак у деяких державах Європейського
Союзу, як зауважує Д. Ковриженко, кодифікація законодавства є неможливою в
принципі. До них слід віднести держави ЄС з федеративним державним
устроєм, в яких врегулювання процедури підготовки і проведення місцевих
виборів знаходиться у компетенції представницьких органів суб’єктів федерації
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(наприклад, Австрія і Німеччина). В Ірландії та Великій Британії кодифікація
законодавства взагалі не проводиться, і як результат – порядок проходження
виборів у цих країнах регулюється десятками законів, кожен з яких частково
змінює або скасовує положення попередніх. Відповідно, в цих державах “старе”
законодавство має субсидіарне застосування – норми попередньо прийнятого
закону застосовуються на практиці лише в тій частині, яка не суперечить новим
нормативно-правовим актам і судовим прецедентам [24, с. 18]. На відміну від
зазначених держав в Україні така кодифікація є можливою та необхідною.
Більше того, вона могла б зняти проблему нестабільності вітчизняного
виборчого законодавства.
Таким чином, розгляд виборчого законодавства держав Європейського
Союзу дає змогу дійти висновку, що процес реєстрації виборців, способи
підведення підсумків виборів, регламентація передвиборної агітації та підходів
до визначення суб’єктів активного і пасивного виборчого права, засад
адміністрування виборчого процесу і т. ін., є подібними як для місцевих, так і
для загальнодержавних виборів. Водночас норми виборчого законодавства, які
застосовуються в Україні, більшою мірою, ніж норми виборчого законодавства,
що діють у державах Європейського Союзу, визначають технічний процес
підготовки та проведення голосування, підрахунку голосів, підбиття підсумків
виборів та процедуру їх оскарження, наслідки недотримання виборчого
законодавства.
В результаті виборче законодавство України порівняно з виборчим
законодавством держав Європейського Союзу містить значно більше правових
норм, що регламентують технічний процес виборів. На відміну від України, в
Європейському Союзі такі технічні процедури відносяться до компетенції
переважно органів виконавчої влади, центральних виборчих комісій та органів
місцевого самоврядування. На загальнодержавному рівні в цих країнах
законодавчо закріплюються винятково загальні питання виборчого процесу такі,
як забезпечення прозорості партійних фінансів і фінансування виборчих
кампаній, захист інтересів національних меншин у виборчому процесі,
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забезпечення можливості проголосувати всім особам, які володіють активним
виборчим правом, незалежно від місця перебування у день голосування.
Отже,

закріплення

загальних

принципів

виборчого

права

на

законодавчому рівні в конкретних країнах приводить до формування
національного електорального законодавства, норми якого містяться переважно
у конституціях та законах про вибори. Встановлюючи правове поле для
функціонування виборчої системи, електоральне законодавство безпосередньо
визначає її характер та особливості. Тому можна стверджувати, що електоральне
законодавство

виступає

головним

внутрішньо-національним

чинником

формування та функціонування виборчих систем.
Окрім того, що характер та особливості демократичної виборчої системи
формуються

під

безпосереднім

впливом

національного

електорального

законодавства, яке, своєю чергою, побудоване на демократичних принципах та
діє в межах демократичного політичного режиму, на неї опосередковано
впливають норми міжнародного права, які через ратифікацію стають частиною
внутрішньо-національного законодавства держави. Тому третім визначальним
чинником формування та функціонування виборчих систем є міжнародний
чинник, який виявляється через дію норм міжнародно-правових актів, що
визначають міжнародні виборчі стандарти.
Як зазначає О. Радченко, для національного виборчого права розроблено
загальновизнані міжнародні стандарти, дотримання яких перебуває у полі
постійної уваги міжнародної громадськості [184, с. 6]. З-поміж основних
міжнародних

документів,

які

фіксують

міжнародні

стандарти

щодо

демократичності проведення виборів, слід виокремити: Загальну декларацію
прав людини прийняту Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року;
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права прийнятий 16 грудня
1966 року; Коментар до статті 25 Міжнародного пакту про громадянські та
політичні права прийнятий Комітетом ООН з прав людини в 1996 році;
Конвенцію про політичні права жінок прийняту Генеральною Асамблеєю ООН
20 грудня 1952 року; Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок
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прийняту Генеральною Асамблеєю ООН 18 грудня 1979 року; Конвенцію про
ліквідацію всіх форм расової дискримінації прийняту Генеральною Асамблеєю
ООН 25 грудня 1965 року; Європейську конвенцію про захист прав і основних
свобод людини прийняту Радою Європи 4 листопада 1950 року; Документ
Копенгагенської наради Конференції з людського виміру, яка відбулася в
Копенгагені у 1990 році в межах НБСЄ (ОБСЄ); Декларацію про критерії
вільних

і

справедливих

виборів

прийняту

на

154-й

сесії

Ради

Міжпарламентського союзу Європи 26 березня 1994 року.
Під міжнародними стандартами виборів слід розуміти загальноприйняті
вимоги, закріплені міжнародними угодами або встановлені міжнародними
організаціями, що визначають принципи та оптимальні форми провадження
виборчих процедур з метою найповнішої реалізації виборчих прав громадян.
До виокремлення джерел міжнародних стандартів виборів існують різні
підходи. Одним із найпоширеніших є поділ зазначених джерел за їх рівнями.
Зокрема, С. Серьогіна серед них виокремлює три основні: перший – “базовий”
рівень виборчих стандартів, який складають вимоги міжнародних актів
універсального характеру; другий – “регіональний” рівень виборчих стандартів,
який формують вимоги міжнародно-правових актів, наприклад, прийнятих у
межах Ради Європи та ОБСЄ – найвпливовіших міжнародних організацій
Європи; третій – “нижній” рівень виборчих стандартів, який становлять вимоги,
що діють виянтково у межах Європейського Союзу, насамперед, щодо виборів
до Європейського Парламенту [197, с. 38–39]. Г. Друзенко доповнює
запропонований підхід четвертим рівнем, до якого, на думку автора, треба
віднести двосторонні міжнародні договори України, у яких є відповідні норми
[60]. Кожний нормативно-правовий акт, який приймається на тому чи іншому
рівні, та ратифікується конкретною державою, тією чи іншою мірою впливає на
формування та розвиток національного виборчого законодавства, яке й визначає
характер виборчої системи країни.
Першим документом, який заклав основи міжнародного виборчого права,
була Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН
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10 грудня 1948 року. У статті 21 Декларації зазначено, що “кожна людина має
право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно
обраних представників. Воля народу має бути основою влади уряду; ця воля має
знаходити своє відображення у періодичних і нефальсифікованих виборах, які
повинні проводитися при загальному і рівному виборчому праві шляхом
таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми, що забезпечують
свободу голосування” [73, с. 8]. Загалом Декларація містить наступні виборчі
стандарти: 1) періодичність виборів; 2) загальне і рівне виборче право;
3) рекомендації щодо таємного голосування як найоптимальнішої форми
реалізації виборчого права. В сучасних умовах виборчі стандарти, прописані в
цьому документі, сприймаються більшістю держав як загальновизнані,
обов’язкові для втілення в національному законодавстві.
Подальшу конкретизацію вихідні положення Загальної декларації прав
людини знаходять у Міжнародному пакті про громадянські та політичні права,
прийнятому 16 грудня 1966 року і чинному з 1976 року. На сучасному етапі
учасниками Міжнародного пакту є близько 130 держав світу, в тому числі всі
країни СНД і Європейського Союзу, що робить його міжнародним інструментом
з найбільшою кількістю учасників [197, с. 39]. У статті 25 цього документа
проголошується право кожного громадянина “голосувати і бути обраним на
дійсних періодичних виборах, що проводяться на основі загального та рівного
виборчого

права

при

таємному

голосуванні

і

забезпечують

вільне

волевиявлення виборців” [148, с. 32]. Як бачимо, ця стаття повторює положення
Загальної декларації прав людини. Тому в 1996 році вона була прокоментована
Комітетом ООН з прав людини. У Коментарі містилось уточнення, що держави,
незалежно від форми правління мають, гарантувати громадянам забезпечення
прав, зазначених у статті 25 Міжнародного пакту про громадянські та політичні
права. Зокрема, в Коментарі до означеної статті йдеться, що цей документ
“визнає і захищає право кожного громадянина брати участь у веденні державних
справ, голосувати і бути обраним” [299]. Загалом стаття 25 Міжнародного пакту
про громадянські та політичні права й Коментар до неї не конкретизують
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процедури виборів, а містять лише її загальні принципи і, відповідно, не
визначають тип виборчої системи. Вони піднімають питання гарантій реалізації
права громадянина обиратися і бути обраним.
Зокрема потрібно погодитися з О. Радченко в тому, що кілька положень
Коментаря передбачають стандартизацію виборчих процедур. На думку автора:
1) Коментар не встановлює певних вимог до виборчої системи, визначаючи
лише її принцип “одна особа – один голос”; 2) Коментар містить положення про
те, що умови про дату висування, внесок чи заставу повинні бути
обґрунтованими і не можуть бути дискримінаційними; 3) у Коментарі йдеться,
що якщо перед кандидатом ставиться вимога зібрати певну мінімальну кількість
голосів для його висування в кандидати, така вимога має бути обґрунтованою і
не ставати перешкодою для нього; 4) у Коментарі зазначено, що вибори повинні
проводитися через певний проміжок часу, а також у правовому полі, яке
гарантує

ефективне

використання

громадянами

їхніх

виборчих

прав;

5) Коментар передбачає можливість введення національним законодавством
обмежень у фінансуванні виборчої кампанії з метою “гарантувати право
вільного вибору громадян, яке може бути підірване непропорційним фінансовим
забезпеченням передвиборної кампанії кандидатів”; 6) Коментар передбачає
інституційне забезпечення виборчого процесу, утворення незалежної виборчої
комісії. Щодо цього у документі вказано, що “необхідно створити незалежну
виборчу комісію, яка б наглядала за перебігом виборчих процесів і гарантувала
чесність та незалежність виборів, які повинні проводитися відповідно до
національного законодавства”. Водночас Комітет ООН не визначає суб’єктів
формування такої виборчої комісії, гарантії її незалежності, повноваження,
правову основу діяльності; 7) Коментар висуває загальні вимоги щодо
розмежування виборчих округів, наголошуючи, що “таке розмежування і метод
підрахунку

голосів

не

повинні

спотворювати

розподіл

виборців

чи

дискримінувати ту чи іншу групу, а також необґрунтовано виключати чи
обмежувати право громадян вільно обирати їхніх представників”; 8) Коментар
наголошує на необхідності забезпечення таємності процесу голосування, в тому
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числі за межами спеціально відведеного для цього приміщення. Режим таємного
голосування у Коментарі визначається як стан, за якого виборці будуть
убезпечені від надання інформації про те, як вони будуть голосувати або як вони
проголосували, і “від будь-якого незаконного втручання в процес голосування”;
9) Коментар містить вимоги щодо самого процесу голосування і підрахунку
голосів, а саме: а) гарантування безпеки та надійності виборчих скриньок;
б) підрахунок голосів має проводитись у присутності кандидатів чи їх довірених
осіб; в) наявність процедури перевірки правильності результатів голосування, а
також можливість звернення до суду “з тим, щоб виборці могли бути впевнені у
правильності результатів виборів”; г) допомога, що надається виборцям із
фізичними вадами, сліпим або неписьменним виборцям повинна надаватись
незалежними інституціями чи особами [184, с. 89–90].
Окрім зазначених міжнародно-правових документів, прийнятих ООН,
питання щодо джерел виборчих стандартів регулюють Конвенція про політичні
права жінок від 20 грудня 1952 року, Конвенція про ліквідацію всіх форм
дискримінації жінок від 18 грудня 1979 року, Міжнародна конвенція про
ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 25 грудня 1965 року. Так, у
статтях 1 і 2 Конвенції про політичні права жінок від 20 грудня 1952 року
йдеться про те, що “жінкам належить право голосувати на всіх виборах на
рівних з чоловіками умовах, без будь-якої дискримінації. Жінки можуть бути
обрані на рівних з чоловіками умовах, без будь-якої дискримінації, в усі
встановлені національним законом установи, що потребують публічних
виборів” [109]. У статті 5 Міжнародної Конвенції про ліквідацію всіх форм
расової дискримінації від 25 грудня 1965 року зазначено, що “держави-учасниці
зобов’язуються заборонити і ліквідувати расову дискримінацію в усіх її формах
і забезпечити рівноправність кожної людини перед законом незалежно від раси,
кольору шкіри, національного або етнічного походження, особливо щодо
здійснення наступних прав: політичних прав, зокрема права брати участь у
виборах – голосувати і висувати свою кандидатуру, на основі загального і
рівного виборчого права, права брати участь в управлінні країною... ” [147]. Як
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бачимо, у вказаних документах містяться положення щодо неприпустимості
будь-якої расової дискримінації та дискримінації прав жінок під час виборів. З
метою недопущення цих процесів держави взяли на себе зобов’язання вживати
відповідних заходів, спрямованих на прискорення встановлення фактичної
рівності людей та стандартів рівного виборчого права.
Окрім Організації Об’єднаних Націй значний внесок у розвиток
міжнародних виборчих стандартів було зроблено Радою Європи. Про це
свідчить прийнята нею Конвенція про захист прав людини та основних свобод
від 4 листопада 1950 року. Конвенція закріплює свободу висловлення думки
(ст. 10), свободу зборів та об’єднань (ст. 11), заборону дискримінації (ст. 14),
обмеження на політичну діяльність іноземців (ст. 16) [108]. Хоча зазначені
положення прямо не деталізують виборчі права громадян, вони є визначальними
при їх реалізації.
Подальша формалізація виборчих стандартів відбулася з прийняттям
документа Копенгагенської наради Конференції з людського виміру, яка мала
місце в Копенгагені у 1990 році в межах НБСЄ (ОБСЄ). Зокрема, у розділі 7
Копенгагенської наради визначено такі умови виборів, за яких їх можна вважати
підставою для формування легітимної державної влади, “основою влади уряду”:
1) вільні вибори проводяться з розумною періодичністю, що встановлюється
законом; 2) усі мандати хоча б однієї палати національного законодавчого
органу мають бути об’єктом вільного змагання кандидатів у ході всенародних
виборів; 3) гарантування повнолітнім громадянам загального та рівного
виборчого права; 4) забезпечення проведення таємного голосування та
підрахунку голосів з подальшим опублікуванням офіційних результатів;
5) повага до права громадян без дискримінації обиратися на політичні та
державні посади особисто чи в ролі представників політичних партій або
організацій; 6) повага до прав окремих осіб чи груп створювати в умовах повної
свободи політичні партії або інші громадські організації з наданням їм
необхідних юридичних гарантій, що дають змогу змагатися між собою на основі
рівності перед законом та органами влади; 7) забезпечення проведення
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політичних кампаній відповідно до закону; 8) гарантування відсутності
юридичних чи адміністративних бар’єрів для вільного доступу до засобів
масової інформації всіх політичних груп та окремих осіб, які бажають взяти
участь у виборчому процесі; 9) надання прав кандидатам належним чином
обіймати посади та мати змогу залишатися на них до закінчення строку своїх
повноважень

[57,

с.

662].

Загалом

учасники

Копенгагенської

наради

Конференції з людського виміру віднесли вільні вибори до числа елементів
справедливості, які є необхідними для повноцінного вираження людської
гідності та реалізації невід’ємних прав усіх людей.
Ще одним важливим документом у створенні системи міжнародних
виборчих стандартів стала Декларація про критерії вільних і справедливих
виборів, прийнята у Парижі 26 березня 1994 року на 154-й сесії Ради
Міжпарламентського союзу. Зокрема, Декларацією визначено: 1) кожен
повнолітній громадянин має право голосувати на виборах без будь-якої
дискримінації; 2) кожен дорослий громадянин має право доступу до рівної
процедури реєстрації виборців; 3) той, хто має право голосу не може бути
позбавлений права голосувати чи бути виключеним зі списків виборців інакше
як на законній підставі; 4) кожен громадянин позбавлений права голосувати чи
виключений зі списків виборців, повинен мати право оскаржити таке рішення в
судовому порядку; 5) кожен виборець має право на рівний і реальний доступ до
виборчої дільниці, для того щоб здійснити своє право голосу; 6) кожен виборець
має право реалізувати на рівній з іншими основі своє право голосу; 7) право на
таємницю голосування є абсолютним і не може бути жодним чином обмежене
[49]. Метою зазначеної Декларації є забезпечення прав виборців під час
реєстрації на виборчих дільницях, гарантування вільного волевиявлення та
захист їхнього права голосу.
Як бачимо, норми міжнародно-правових актів, що визначають міжнародні
виборчі стандарти, виступають третім чинником формування та функціонування
виборчих систем. Їх завданням полягає забезпеченні загальних принципів та
основоположних засад виборів, які, своєю чергою, є визначальними для
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національного електорального законодавства країн. Проте аналіз міжнародноправових актів, що містять міжнародні стандарти виборів, дає змогу зробити
висновок про відсутність реальних механізмів їх реалізації. Це зумовлено тим,
що механізми реалізації принципів виборів розробляються в межах виборчого
законодавства конкретних держав. Водночас адаптація міжнародних виборчих
стандартів ускладнюється існуванням відмінностей у політичній та правовій
культурах країн.
Проведений аналіз формування та функціонування виборчої системи
шляхом виокремлення та розкриття сутності чинників, які діють на ці процеси,
дає змогу стверджувати, що загалом виборча система відіграє важливу роль у
політичному житті суспільства. Вона впливає на формування партійної системи,
різноманітних виборних органів та забезпечує стабільність їх функціонування.
Також виборча система безпосередньо залежить від низки політико-правових
чинників, які, своєю чергою, впливають на її становлення та розвиток. З-поміж
таких чинників доцільно виокремити три основні: політичний (тип політичного
режиму),

внутрішньо-національний

(електоральне

законодавство)

та

міжнародний (міжнародно-правові акти).
Демократія, передусім через демократичний політичний режим, виступає
ключовим чинником формування та функціонування виборчої системи, оскільки
її основний зміст виявляється через інститут виборів. Формування виборчої
системи забезпечується, зокрема, такими загальновідомими демократичними
принципами як: принцип представницького характеру державної влади;
принцип виборності влади; принцип плюралізму та свободи політичної
діяльності; принцип визнання в державному і громадському житті верховенства
права.

Виходячи

із

цих

принципів,

забезпечується

формування

та

функціонування таких двох основних структурних компонентів виборчої
системи, як виборче право та виборчий процес, які складають основу будь-якої
виборчої системи, незалежно від її типу.
Отже, виборча система, яка функціонує в межах демократичного
політичного режиму, з одного боку, побудована на зазначених демократичних

49

принципах, а з іншого, через інститут виборів надає їм реального змісту.
Відсутність у державі демократичного політичного режиму, в основі якого
лежать

розглянуті

демократичні

принципи,

зумовлює

існування

недемократичної виборчої системи, надаючи їй авторитарних або навіть
тоталітарних ознак. Тому наявність у державі демократичного політичного
режиму виступає політичним чинником формування та функціонування
демократичної виборчої системи. Закріплення загальних принципів виборчого
права на законодавчому рівні в конкретних державах приводить до формування
національного електорального законодавства, норми якого містяться переважно
у конституціях та законах про вибори. Встановлюючи правове поле для
функціонування виборчої системи, електоральне законодавство безпосередньо
визначає її характер та особливості і виступає головним внутрішньонаціональним чинникому формуванні та функціонуванні виборчих систем.
Окрім того, що характер та особливості демократичної виборчої системи
формуються

під

безпосереднім

впливом

національного

електорального

законодавства, яке, своєю чергою, побудоване на демократичних принципах та
діє в межах демократичного політичного режиму, вона зазнає впливу ще одного
не менш важливого чинника. На виборчу систему опосередковано впливають
норми міжнародного права, які через ратифікацію стають частиною внутрішньонаціонального законодавства держави. Тому третім визначальним чинником
формування та функціонування виборчих систем є міжнародний чинник, який
виявляється через дію норм міжнародно-правових актів, що визначають
міжнародні виборчі стандарти.
Висновки до розділу 1
Дослідивши основні принципи, форми виборчих систем, ми дійшли таких
висновків:
1. Вибори є найпоширенішою формою прямого народовладдя, яка
постійно та періодично застосовується у більшості країн світу. Шляхом виборів
формуються органи публічної влади – парламент, обирається глава держави,
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іноді глава уряду, судові органи та органи місцевого самоврядування. Тому
вибори слід визначити, як форму прямого народовладдя, процедура якого
визначена у конституції та виборчому законодавстві, що здійснюється з метою
формування

представницьких

органів

державної

влади

та

місцевого

самоврядування, їх легітимації шляхом передачі владних повноважень від
народу до обраних ним представників. З феноменом виборів тісно пов’язане
поняття виборчої системи, яка відіграє важливу роль у політичному житті
суспільства. Вона впливає на формування партійної системи, різноманітних
виборних органів та забезпечує стабільність їх функціонування. Отже, виборчу
систему слід визначити як законодавчо врегульований порядок формування
виборних органів держави та органів місцевого самоврядування, який визначає
організацію виборчого процесу та його учасників, процедуру голосування й
встановлення результатів виборів.
2. Нами уточнено поняття “вибори” та “виборчі системи”. Запропоновано
під поняттям “вибор” розуміти форми прямого народовладдя, процедура якого
визначена у конституції та виборчому законодавстві, що здійснюється з метою
формування

представницьких

органів

державної

влади

та

місцевого

самоврядування, їх легітимації шляхом передачі владних повноважень від
народу до обраних ним представників. Під поняттям “виборча система”
доцільно розуміти законодавчо врегульований порядок формування виборних
органів держави та органів місцевого самоврядування, який визначає
організацію виборчого процесу та його учасників, процедуру голосування й
встановлення результатів виборів.
3. Виборча система безпосередньо залежить від низки політико-правових
чинників, які, своєю чергою, впливають на її становлення та розвиток. З-поміж
таких чинників слід виокремити три основні: політичний (тип політичного
режиму),

внутрішньо-національний

міжнародний

(міжнародно-правові

(електоральне
акти).

законодавство)

Демократія,

передусім

та
через

демократичний політичний режим, виступає ключовим чинником формування
та функціонування виборчої системи, оскільки її основний зміст виявляється
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через інститут виборів. Формування виборчої системи забезпечується, зокрема,
такими

загальновідомими

демократичними

принципами:

принципом

представницького характеру державної влади; принципом виборності влади;
принципом плюралізму та свободи політичної діяльності; принципом визнання
в державному і громадському житті верховенства права. Виходячи із цих
принципів, забезпечується формування та функціонування таких двох основних
структурних компонентів виборчої системи, як виборче право та виборчий
процес, які складають основу будь-якої виборчої системи, незалежно від її типу.
Отже, виборча система, яка функціонує в межах демократичного політичного
режиму, з одного боку, побудована на зазначених демократичних принципах, а з
іншого, через інститут виборів надає їм реального змісту.
4. Виходячи із зазначеного, сформульовано авторське визначення
“демократична виборча система” під яким слід розуміти, виборчу систему, яка
функціонує в межах демократичного політичного режиму і побудована на
принципах: представницького характеру державної влади, виборності влади,
плюралізму та свободи політичної діяльності, визнання в державному і
громадському

житті

верховенства

права,

рівності

та

невід’ємності

громадянського права на владу.
5. Відсутність у державі демократичного політичного режиму, в основі
якого

лежать

розглянуті

демократичні

принципи,

зумовлює

існування

недемократичної виборчої системи, надаючи їй авторитарних або навіть
тоталітарних ознак. Тому наявність у державі демократичного політичного
режиму виступає політичним чинником формування та функціонування
демократичної виборчої системи. Закріплення загальних принципів виборчого
права на законодавчому рівні в конкретних країнах призводить до формування
національного електорального законодавства, норми якого містяться переважно
у конституціях та законах про вибори. Встановлюючи правове поле для
функціонування виборчої системи, електоральне законодавство безпосередньо
визначає її характер та особливості. Тому електоральне законодавство виступає
головним внутрішньо-національним чинником формування та функціонування
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виборчих систем. Окрім зазначеного, на виборчу систему опосередковано
впливають норми міжнародного права, які через ратифікацію стають частиною
внутрішньо-національного законодавства держави. Тому третім визначальним
чинником формування та функціонування виборчих систем є міжнародний
чинник, який виявляється через дію норм міжнародно-правових актів, що
визначають міжнародні виборчі стандарти.
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РОЗДІЛ 2
СПЕЦИФІКА ВИБОРЧИХ СИСТЕМ ВИЩИХ
ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ДЕРЖАВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ

2.1.

Порівняльно-правовий

аналіз

законодавчого

регулювання

виборчих систем держав-членів Європейського Союзу
У державах Європейського Союзу проведення виборів відбувається як у
самих державах-членах, так і на загальноєвропейському рівні до Європейського
Парламенту. Не зважаючи на те, що на сучасному етапі європейський досвід
проведення виборів має стійкі демократичні ознаки, виборче право у державахчленах Європейського Союзу не одразу набуло того вигляду, який воно має
нині. Спочатку виборче право належало лише чоловікам, які досягли певного
віку, мали відповідний до умов закону рівень освіти, були одружені та мали
достатній річний дохід. Наприклад, у Сполученому Королівстві Велика Британія
до 1830 року виборче право мали тільки представники чоловічої статі і воно
поширювалося лише на 4 % дорослого населення. На початку XX століття
виборче право у більшості Європейських країн отримали всі дорослі чоловіки.
Жінки, своєю чергою, на рівні з чоловіками вперше отримали право голосу у
Фінляндії в 1906 році. Подальший процес надання жінкам рівних з чоловіками
виборчих прав мав місце в Європі протягом XX століття. Остання країна, в якій
було запроваджено рівне виборче право для жінок, – Ліхтенштейн (1984 рік)
[50, с. 70].
На сучасному етапі законодавством держав-членів ЄС передбачено три
основні умови наявності в особи виборчого права на загальнодержавних
виборах: досягнення визначеного конституціями або відповідними виборчими
законами віку, наявність громадянства та повної дієздатності. Зокрема, у
переважній більшості держав Європейського Союзу мінімальний вік, з якого
виникає активне виборче право, становить 18 років. До винятків можна віднести
Австрію (19 років), Кіпр (21 рік) та Італію (у цій країні правом обирати
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сенаторів володіють громадяни, яким на день проведення виборів виповнилося
25 років) [24, с. 20]. Можливість участі іноземців у загальнодержавних або
місцевих виборах із 28 країн ЄС з різними застереженнями передбачається у 13
державах-членах. Відповідні норми, наприклад, містять конституції Ірландії,
Іспанії, Люксембургу, Нідерландів, Німеччини, Португалії, Словенії, Угорщини.
Зокрема, найбільш лояльною в цьому питанні є Ірландія, де на законодавчому
рівні закріплено, що іноземці, які живуть на території країни, мають право
голосу нарівні з корінним населенням, при цьому термін їхнього перебування на
території держави не має значення. Своєю чергою, Швеція, Данія, Люксембург,
Бельгія, Естонія, Словенія, Угорщина і Словаччина, загалом допускаючи
можливість участі іноземців у виборах, обмежили їхнє виборче право
необхідністю бути резидентом держави протягом не менше ніж двох або навіть
п’яти років. У таких країнах, як Іспанія та Португалія, виборче право мають
лише вихідці зі своїх колишніх колоній. Щодо мінімального терміну
перебування на території держави, то ця цифра відрізняється залежно від країни
прибуття іноземця. Проте найбільш жорстких обмежень виборчих прав на
законодавчому рівні зазнали іноземці в Німеччині, Італії, Австрії, Болгарії,
Литві, Польщі, Румунії та на Кіпрі, де вихідці з неєвропейських країн зовсім не
мають права голосу. Дещо поступливішими виявилися Мальта та Чеська
Республіка, які залишили можливість укладати двосторонні угоди для наділення
деяких іноземних громадян правом голосу. Проте на сьогодні, жодна з цих країн
зазначену можливість не використала [227].
Еволюція виборчого права у державах-членах ЄС, своєю чергою,
визначила подальший вибір виборчої системи. У процесі вирішення цього
питання законодавець пройшов складний шлях. Передусім потрібно було
підібрати виборчу систему для представницьких органів усіх рівнів, врахувавши
при цьому неоднорідну структуру суспільства. Результатом цього процесу стало
закріплення в низці держав Європейського Союзу на конституційному рівні
деяких засад виборчого права та виборчого процесу, як основних структурних
компонентів виборчої системи. Зокрема, деякі конституції містять перелік
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суб’єктів висування кандидатів на парламентських та президентських виборах,
дату проведення загальнодержавних виборів, засади територіальної організації
загальнодержавних виборів (кількість округів, періодичність перегляду їх меж,
кількість мандатів, що розподіляються в округах) та уточнення “параметрів”
виборчої системи. Наприклад, Конституції Мальти та Ірландії прямо
передбачають, що парламентські вибори в цих країнах проводяться за системою
єдиного голосу, що передається, а Конституція Словенії та Акт про управління
Швеції містять положення про виборчі бар’єри на парламентських виборах.
Окрім цього, на конституційному рівні регулюється порядок формування вищих
органів управління виборчим процесом та визначається коло суб’єктів, яким
надаються

повноваження

переглядати

або

затверджувати

результати

парламентських виборів (до таких суб’єктів в Німеччині, наприклад, відносять
спеціальні комітети парламенту, а в переважній більшості держав-членів –
конституційні або інші суди) [256]. В окремих конституціях містяться
специфічні норми, які є нетиповими для конституційного регулювання засад
виборчого

процесу.

Наприклад,

Конституція

Ірландії

передбачає,

що

формування верхньої палати парламенту цієї країни здійснюється шляхом
таємного голосування поштою, а Основним Законом Португалії закріплено
принцип прозорості витрат на виборчу кампанію. Своєю чергою Конституції
Данії, Італії та Кіпру містять норми, які обмежують можливість реалізації
громадянами виборчого права залежно від попередньої репутації (поведінки)
останніх [24, с. 6].
Загалом виборчі системи в державах Європейського Союзу та їх основні
структурні компоненти – виборче право та виборчий процес, зазнали значних
перетворень та набули стійких демократичних ознак. Із останніх можна
виокремити:
1. Належність виборчих прав усьому дорослому населенню незалежно від
етнічного походження, раси або релігійних переконань його представників.
2. Упровадження принципів вільного і таємного голосування.
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3. Регулярність виборів у межах, передбачених часових лімітів відповідно
до чинних правових норм.
4. Свобода

висування

кандидатів

усіма

верствами

суспільства

і

проведення ними виборчої кампанії.
5. Достатній часовий період для проведення передвиборчої агітації та
рівність доступу до використання державних засобів масової інформації.
6. Контроль підрахунку голосів незалежною адміністрацією на чолі з
органом, який здатний вирішувати виборчі суперечки.
7. Рівний доступ усіх кандидатів та партій до одержаних результатів
[50, с. 81].
Основною сучасною тенденцією розвитку виборчих систем у державах ЄС
є застосування при формуванні нижніх палат парламентів і однопалатних
парламентів переважною більшістю країн пропорційної виборчої системи.
Загалом їй надають перевагу 19 держав-членів Європейського Союзу, зокрема:
Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Естонія, Італія, Іспанія, Кіпр, Латвія,
Люксембург, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія,
Хорватія, Чехія, Швеція [153, с. 86]. Голосування при цьому відбувається за
партійними списками, які, звичайно, є відкритими (виняток становить Іспанія).
Наступною за популярністю на території ЄС є змішана виборча система. Різні її
модифікації використовують такі країни, як Німеччина, Литва, Угорщина. Хоча
мажоритарна виборча система “в чистому вигляді” застосовується для обрання
повного складу парламентів лише у Великій Британії (мажоритарна система
відносної більшості) та Франції (мажоритарна система абсолютної більшості із
голосуванням у два тури), деякі її елементи притаманні низці країн, що
використовують на парламентських виборах пропорційну та змішану виборчі
системи [297, с. 23–24.]. Як стверджує Д. Ковриженко, за мажоритарною
виборчою системою обирають представників національних меншин у Данії
(4

члени

парламенту),

представників

найменших

виборчих

округів,

розташованих на віддалених островах Греції (6 членів парламенту). Це
пояснюється тим, що розподілити кілька мандатів за пропорційною виборчою
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системою, за якою обирається більшість членів парламентів цих країн, фактично
неможливо [24, с. 39–40]. У цих випадках принципи відносної або абсолютної
більшості є більш ефективними.
Найпоширеніша в європейських державах пропорційна виборча система
вперше була запроваджена наприкінці XIX століття в низці кантонів Швейцарії,
коли національні та релігійні розходження перешкоджали територіальній та
політичній єдності країни [170, с. 53]. Об’єктивна необхідність перегляду основ
виборчого законодавства в Швейцарії виникла ще на початку XIX століття та
супроводжувалася
представниками

численними
різних

конфліктами

національних меншин

під
та

час

виборів

політичних

між

сил, що

представляли їхні інтереси. В результаті нова виборча система прийшла на
зміну малоефективній мажоритарній виборчій системі, за якої єдина партіяпереможець отримувала більшість місць у представницькому органі та
ігнорувала інтереси меншості, що істотно загострювало існуючі в країні
політичні суперечності. Вперше вона була передбачена в 1891 році
кантональною конституцією Тесина для виборів до кантональної ради,
установчих зборів та муніципальної ради [132, с. 206–207]. Проведення виборів
за пропорційною системою наступними роками продемонструвало, що мета її
запровадження – злагода у кантоні, була досягнута. Успіх пропорційного
представництва у Тесині сприяв тому, що пропорційна виборча система стала
застосовуватися при проведенні інших виборів у Швейцарії і вже у 1919 році ця
система була прийнята для обрання Національної ради (нижньої палати
федерального парламенту) [170, с. 54].
Наступною країною, де мало місце успішне запровадження пропорційної
виборчої системи, була Бельгія. Подібно до Швейцарії, мажоритарна виборча
система та представництво лише вибору більшості, повністю зводили нанівець
інтереси меншості в значній кількості провінцій країни [61, с. 42]. У зв’язку з
цим, запровадження пропорційної виборчої системи відбулося одразу на
загальнодержавному рівні, що було закріплено відповідним законом від
29 грудня 1899 року. Позитивні зрушення внаслідок застосування зазначеної
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системи стали помітними вже після наступних виборів, що відбулися в
1900 році Як зауважує А. Петришин, після них Бельгія отримала стабільність,
свободу і спокій, яких була позбавлена під час виборчої боротьби попередніх
років. До того ж, – продовжує автор, – пропорційне представництво обстоювало
інтереси самого виборця. Виборче право перестало бути для нього примарним –
реформа, встановивши справедливу рівновагу між представленими в парламенті
партіями, надала впевненості виборцям у необхідності волевиявлення, що
збільшило явку на виборах [170, с. 54–55].
Успішне застосування пропорційної виборчої системи і досить швидкі
його результати одержані в Швейцарії та Бельгії мали позитивний вплив на інші
європейські країни та дали їм поштовх запровадити цю систему протягом
першої половини XX століття [191, с. 227]. До таких країн належить Фінляндія,
де пропорційна виборча система була введена в 1906 р. Передумовою цього
процесу стали державний переворот 1899 року і, як наслідок, відокремлення від
Російської імперії, частиною якої була Фінляндія, а також прийняття
Конституції 1906 року, з низкою демократичних норм – наприклад,
запровадження загального виборчого права для осіб, які досягли 24 років та
створення однопалатного законодавчого органу. На думку деяких авторів,
одночасно запроваджена пропорційна виборча система суттєво сприяла успіху і
навіть самому факту прийняття зазначеної конституції [132, с. 203]. В
подальшому пропорційна виборча система позитивно вплинула на становлення
демократичних інститутів у державі, а обраний за цією системою парламент та
сформований на основі більшості сильний уряд змогли відстояти незалежність
країни. Подібна тенденція мала місце і в майбутньому: уряди зазвичай
формувалися на основі коаліції трьох або чотирьох політичних партій, а їх склад
поступово змінювався відповідно до співвідношення політичних сил без різких
потрясінь та конфліктів [50, с. 276].
Подібним до Фінляндії щодо запровадження пропорційної виборчої
системи був досвід інших скандинавських країн. Зокрема, у Швеції вона була
введена у 1907 році та, як і в попередніх країнах, прийшла на зміну
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мажоритарній виборчій системі. Застосування останньої призводило до
неоднорідного представництва народу відповідно до результатів виборів у
нижній палаті Риксдагу (парламенті Швеції), що викликало суспільне
невдоволення

та

ускладнювало

ефективне

функціонування

вищого

законодавчого органу. Подальший стабільний демократичний розвиток Швеції
свідчить про правильний вибір виборчої системи [160, с. 56]. Хоча в Данії
пропорційна виборча система була введена дещо пізніше (1920 р.), метою
заміни мажоритарної виборчої системи як і раніше залишалося врівноваження
представництва

протилежних

за

своїм

характером

політичних

сил:

консерваторів і лібералів, з одного боку, та соціалістів і радикалів, з іншого.
Подібна ситуація мала місце і в Норвегії, де пропорційна виборча система мала
на меті виправити дискримінаційне становище певних політичних сил. У цій
країні зазвичай консерватори та ліберали об’єднувалися проти соціалістів, чим
значно зменшували шанси останніх на виборах [170, с. 56].
Незважаючи на значне поширення пропорційної виборчої системи в
Європі протягом XIX–XX століть та низку позитивних прикладів її
застосування, доречно визнати, що в Німеччині та Італії запровадження такої
виборчої системи мало зворотний ефект. Зокрема в Німеччині, введення
пропорційного представництва лише посилило проблему багатопартійності. На
виборах, організованих за цією системою, обраними щоразу виявлялися близько
20 політичних партій, жодна з яких не мала й однієї четвертої місць у
парламенті. Парламентські партії не співпрацювали між собою і, як наслідок, з
1918 по 1932 рік. більшість не була сформована, що призводило до нестійкості
урядів та нестабільності їхньої політики [35, с. 107]. Тому, вже з 1949 року для
обрання

нижньої

палати

парламенту

Німеччини

(бундестагу)

почала

застосовуватися змішана виборча система.
Подібна ситуація мала місце і в Італії, де запроваджена в 1919 році
пропорційна виборча система також не привела до появи більшості в
парламенті. За її відсутності непослідовна діяльність сформованих коаліційних
урядів призводила до політичної нестабільності в країні. Однак, на відміну від
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Німеччини, Італія не відмовилася від використання пропорційної виборчої
системи, хоча її застосування так і не стало показовим. Про це свідчить те, що за
останні 40 років внаслідок застосування пропорційної виборчої системи та
нездатності дрібних політичних партій, які пройшли у парламент, створювати
стійкі коаліції, в Італії було змінено 56 кабінетів міністрів, що дає підстави
констатувати своєрідну “кризу італійського пропорціоналізму” [175].
Отже, досвід розглянутих європейських держав щодо запровадження
пропорційної виборчої системи свідчить, що остання набула популярності в тих
країнах, де мажоритарна виборча система виявилася малоефективною. Заміна
мажоритарної виборчої системи пропорційною була зумовлена об’єктивними
причинами – передусім необхідністю подолання політичних суперечностей,
встановлення соціального миру й національної єдності, а також досягнення
політичної стабільності у країнах Європи. До того ж аналіз умов зародження та
подальшого застосування пропорційної виборчої системи дає підстави
стверджувати про невипадковість домінування останньої у державах-членах ЄС
на сучасному етапі. Так, активне застосування зазначеної виборчої системи при
обранні парламентів державами з усталеним демократичним ладом (Австрія,
Бельгія, Іспанія, Італія, Нідерланди тощо) зумовило подальше поширення її
елементів у так званих нових демократіях (Болгарія, Естонія, Кіпр, Латвія,
Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Хорватія, Чехія – країнах, які стали
членами ЄС після 1996 року). Кожна з держав, де за останні 20 років
реформувалася виборча система, брала за зразок більш розвинені країни з
подібним історичним досвідом, чисельністю населення, етнічним складом тощо
[262, с. 9–11]. Тому погоджуємося із думкою М. Находа щодо існування чіткої
тенденції запозичення позитивного досвіду запровадження виборчих систем
більш розвинених країн менш розвиненими, які у такий спосіб минають стадію
власних експериментів із становленням демократичних інститутів [157, с. 90].
За сучасних умов пропорційна виборча система існує більш як у 60
державах світу, переважаючи в Західній Європі. У кожній країні, де ця система
застосовується, вона має свої особливості, що робить її досить неоднозначним
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феноменом. Пропорційна виборча система фактично виступає родовим
поняттям, яке охоплює значну різноманітність варіантів [190, с. 4]. На думку
вітчизняного дослідника Д. Ковриженка, всі пропорційні виборчі системи, які
діють у 19 країнах ЄС, можна класифікувати за відповідними критеріями:
• за величиною виборчих округів. У більшості держав ЄС депутати
парламенту (нижніх палат) обираються в кількох багатомандатних округах.
Виняток становлять Словаччина та Нідерланди, де вибори проводяться у
загальнодержавному багатомандатному окрузі;
• за ступенем “персоніфікованості” пропорційної виборчої системи.
Відповідно до цього критерію остання поділяється на такі підвиди:
а) пропорційна виборча система з преференційним голосуванням, за якої
розподіл мандатів між кандидатами від партій здійснюється не в порядку
черговості, визначеної списком, а залежно від того, скільки голосів на свою
підтримку отримав кожний кандидат від партії (має місце в Бельгії, Греції,
Естонії, Латвії, Люксембурзі, Нідерландах, Польщі, Словенії, Швеції, на Кіпрі);
б) пропорційна виборча система, за якої партії самі приймають рішення, чи
варто

надавати

право

визначати

порядок

проходження

кандидатів

(застосовується лише у Данії); в) пропорційна виборча система з голосуванням
переважно за закриті списки – надані виборцями преференції окремим
кандидатам можуть змінити визначений порядок їхнього проходження лише у
випадку, якщо рівень підтримки кандидата є досить високим – 10 % голосів
(застосовується у Словенії та Чехії); г) пропорційна виборча система з
голосуванням за закриті списки – виборці не впливають на визначений
партійним списком порядок проходження кандидатів до парламенту або його
палати (діє в Австрії, Іспанії, Італії, Португалії);
• за рівнем (стадіями) розподілу мандатів між партіями можна
виокремити наступні підвиди пропорційної виборчої системи: а) пропорційну
виборчу систему з розподілом мандатів безпосередньо в округах, де
проводилися вибори (реалізується в Бельгії, Естонії, Іспанії, Італії, на Кіпрі,
Люксембурзі, Нідерландах, Польщі, Португалії, Словаччині, Фінляндії, Чехії);
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б) пропорційну виборчу систему з розподілом нерозподілених мандатів (у тому
числі “компенсаційних”, “вирівнювальних” мандатів, які урівноважують
диспропорції

зазначеної

виборчої

системи

у

невеликих

округах)

на

регіональному та/або загальнодержавному рівні (має місце в Австрії, Греції,
Данії, Словенії, Швеції);
• за способами розподілу нерозподілених мандатів між політичними
партіями виокремлюють такі підвиди пропорційної виборчої системи:
а) пропорційну виборчу систему з розподілом нерозподілених мандатів із
застосуванням методу д'Ондта – в основу покладено принцип ділення
невикористаних голосів кожної партії на послідовний ряд чисел – 1; 2: 3; 4 і т.
д., та передачу мандатів тим політичним партіям, які в результаті ділення
отримали найбільші залишки (застосовується в Австрії, Греції, Естонії, Іспанії,
Люксембурзі, Нідерландах, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Чехії);
б) пропорційну виборчу систему з розподілом нерозподілених мандатів із
застосуванням методу Сен-Лагю – мандати розподіляються шляхом ділення
невикористаних голосів кожної партії на послідовний ряд непарних чисел – 1; 3;
5; 7 і т. д., та передачі мандатів тим партіям, які в результаті ділення отримали
найбільші залишки (має місце у пропорційній складовій змішаної виборчої
системи, що діє в Данії, Латвії, Литві на етапі розподілу мандатів між округами);
в) пропорційну виборчу систему з розподілом нерозподілених мандатів із
застосуванням модифікованого методу Сен-Лагю – мандати розподіляються
шляхом ділення невикористаних голосів кожної партії на послідовний ряд
непарних чисел, однак поділ починається не з одиниці, а з 1,4; 3; 5; 7 і т. д., та
передачі мандатів тим партіям, які в результаті ділення отримали найбільші
залишки (застосовується в Швеції); г) пропорційну виборчу систему з
розподілом мандатів на основі “датського методу”, тобто шляхом ділення
невикористаних голосів на такі дільники, як 1, 4, 7, 10, 13, 16 і т. д. (цей метод
застосовується на завершальному етапі поділу нерозподілених мандатів в Данії);
д) пропорційну виборчу систему з розподілом вільних мандатів за методом
найбільших залишків (використовується в Італії, на Кіпрі, у Словаччині);

63

• за способом визначення політичних партій, які допускаються до участі у
розподілі мандатів в округах виокремлюють такі підвиди пропорційної виборчої
системи: а) пропорційну виборчу систему, за якої до участі у розподілі мандатів
допускаються ті політичні партії, які отримали на свою підтримку кількість
голосів, що дорівнює виборчій квоті Т. Хейра, тобто кількості голосів за всі
партії, поділену на кількість мандатів (діє в Австрії – на етапі розподілу
мандатів в регіонах; у Греції на проміжному та завершальному етапах розподілу
мандатів; в Естонії – на першому етапі розподілу мандатів; на Кіпрі – на
першому етапі розподілу місць у парламенті; в Нідерландах); б) пропорційну
виборчу систему, за якої до участі в розподілі мандатів допускаються політичні
партії, які отримали на свою підтримку кількість голосів, що дорівнює виборчій
квоті Друпа, тобто кількості голосів за всі партії, поділену на кількість мандатів
плюс один (має місце в Греції – на першому етапі перерозподілу мандатів; в
Люксембурзі); в) пропорційну виборчу систему, за якої до участі в розподілі
мандатів допускаються політичні партії, які отримали на свою підтримку
встановлений відсоток голосів виборців (зокрема в Австрії – це 4 % голосів
виборців, відповідно до яких відбувається розподіл 25 загальнодержавних
мандатів на третьому рівні перерозподілу; у Бельгії – 5 %; у Данії – 2 %, або
еквівалент 3 місць у парламенті, що застосовуються на етапі розподілу
компенсаційних мандатів; в Естонії – 5 %, відповідно до яких відбувається
розподіл компенсаційних мандатів; в Іспанії – 3 %; в Італії – 4 % для партій,
10 % – для блоків та 2 % для партій, що входять до складу блоку; на Кіпрі 1,8 %
дійсних голосів, але не менше ніж 3,6 голосів виборців, які взяли участь у
голосуванні – застосовуються щодо розподілу нерозподілених в округах
мандатів; в Латвії – 5 %; в Литві – 5 % для партій і 7 % для блоків – за
пропорційною складовою системи; в Німеччині – 5 % або 3 місця для розподілу
компенсаційних мандатів; у Польщі – 5 % для партій і 8 % для блоків; в
Словаччині – 5 %; в Словенії – 4 %; у Чехії – 5 % для партій та 5 % помножених
на кількість партій, що входять до складу блоку – для блоків; у Швеції – 4 % для
виборів на загальнонаціональному рівні або 12 % в окрузі) [24, с. 41–42]. Як
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бачимо, наведена класифікація пропорційної виборчої системи різнобічно
відображає її особливості в конкретних державах Європейського Союзу, беручи
за основу різні аспекти процедури організації та проведення виборів, а також
визначення їх результатів.
Зазначені аспекти в усіх державах-членах ЄС чітко регулюються на
законодавчому рівні відповідними нормативно-правовими актами, до яких
належать конституції та спеціальні закони про вибори, що надає європейським
виборчим системам ознак стійкості та ефективності. В окремих державах
такими актами регламентується порядок підготовки та проведення всіх
виборів –

від

мерів

і

представницьких

органів

самоврядування

до

загальнодержавних виборів (до них належать Іспанія, Люксембург, Нідерланди,
Франція і Швеція). Проте в деяких країнах, зокрема у Великій Британії та
Ірландії, через відсутність кодифікації законодавства, порядок проведення
виборів регулюється десятками законів, кожен з яких частково змінює або
скасовує положення попередніх.
З метою проведення правового аналізу застосування пропорційної
виборчої системи державами Європейського Союзу, необхідно звернутися до
досвіду окремих країн. Зважаючи на різноманітність критеріїв, за якими можна
класифікувати різні типи пропорційної виборчої системи в державах-членах ЄС,
подальший правовий аналіз застосування зазначеної системи, на думку автора
дослідження доцільно буде здійснити відповідно до типу партійних списків, що
використовується тією чи тією пропорційною виборчою системою.
Як уже йшлося раніше, в державах ЄС, де діє пропорційна виборча
система, використовуються три основних типи партійних списків: закриті,
преференційні та відкриті. За умов закритих виборчих списків порядок
кандидатів у них визначається самою партією, а виборець не має можливості
впливати на наявність у списку певних прізвищ і порядок їх розташування
[190, с. 6]. Яскравим прикладом застосування такого типу списків є Іспанія.
Вищий законодавчий орган цієї держави (Генеральні кортеси) складається з
двох палат: Конгресу депутатів і Сенату. Базове регулювання складу та порядку
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виборів до обох палат передбачає розділ третій Конституції Іспанії, яка набрала
чинності 29 грудня 1978 року. Відповідно до неї палати формуються одночасно
на основі вільного, всезагального, рівного та прямого виборчого права шляхом
таємного голосування строком на чотири роки. При цьому для обрання
депутатів Конгресу, який згідно ч. 1 ст. 68 Конституції складається мінімально
із 300 осіб, максимально – із 400, застосовується система пропорційного
представництва (ч. 3 ст. 68), а вибори сенаторів здійснюються за мажоритарною
системою [113, с. 65].
Слід зазначити, що загалом характерною особливістю іспанського
виборчого права є значна міра його “конституціоналізації”, тобто базові
положення про вибори закріплені в самому тексті Конституції, що є гарантією
правової стабільності [205, с. 14]. Поряд із Конституцією, регулятором виборчої
системи Іспанії виступає Органічний закон про загальний виборчий режим від
19 червня 1985 року, який містить базові положення для всіх видів виборів, що
проводяться шляхом всезагального голосування. Зокрема, він систематизує та
деталізує всі електоральні положення щодо виборів депутатів і сенаторів
Генеральних кортесів, членів муніципальних, регіональних та провінційних рад,
а також депутатів Європейського Парламенту.
Прикладом такої деталізації є, зокрема, роз’яснення ч. 2 ст. 68
Конституції, у якій йдеться про те, що “Закон розподіляє загальне число
депутатів, встановлюючи попередній мінімум представництва від кожного
виборчого округу та розподіляє місця, що залишилися, пропорційно кількості
населення” [113, с. 65]. Зазначене базове конституційне положення Органічний
Закон доповнює у такий спосіб: з одного боку встановлює, що точна чисельність
депутатів дорівнює 350 (ч. 1 ст. 162), а з іншого – що мінімальна чисельність
депутатів від кожної провінції, яка є виборчим округом, дорівнює двом.
Відповідно, в кожній з 50 провінцій, незалежно від кількості населення, в
обов’язковому порядку обирається по 2 депутати. Місця, що залишилися,
розподіляються згідно з фіксованою системою, яка передбачена ч. 3 ст. 162
Органічного Закону та дає змогу встановити певну пропорцію залежно від
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чисельності населення в кожній провінції. Зокрема, Органічний Закон роз’яснює
ч. 3 ст. 68 Конституції та чітко прописує, що вибори до Конгресу здійснюються
шляхом застосування повних, закритих та блокованих списків кандидатів, а
розподіл депутатських місць відбувається відповідно до чисельного порядку у
списку [205, с. 72–73]. Таким чином, виборець голосує винятково за один
партійний список, не маючи при цьому можливості вносити до нього будь-які
зміни. Водночас списки, які застосовуються при обранні верхньої палати
Генеральних кортесів (Сенату) є неповними та відкритими, а виборець може
сформувати під час голосування “свій власний список” [205, с. 37].
Також Органічним Законом передбачається, що кандидати в депутати
можуть бути представлені політичними партіями, їх об’єднаннями, або
незалежними особами, які не належать до жодної політичної партії. Водночас,
на відміну від деяких держав ЄС (наприклад Польщі), виборче право Іспанії не
створює особливих умов для незалежних кандидатів. Відповідно до Закону, до
останніх висувається низка вимог щодо надання системи гарантій, з-поміж яких
вимога отримання відповідної соціальної підтримки, внесення застави або
представлення кандидатом певної кількості підписів виборців, які гарантують
йому мінімальну підтримку населення [205, с. 36]. Слід зауважити, що в Іспанії
прохідний бар’єр для політичних партій (їх об’єднань) та незалежних кандидатів
є однаковим і становить 3 % дійсних голосів, які подано в окрузі [205, с. 78].
Поряд

із

роз’ясненням

основних

принципів

виборчого

процесу,

зазначених у ч. 1, 2 та 3 ст. 68 Конституції Іспанії, Органічний Закон деталізує
ч. 5 ст. 68, у якій йдеться про надання виборчих прав. Згідно з ч. 5 ст. 68, “всі
іспанці, які користуються політичними правами у повному обсязі, є виборцями і
можуть бути обраними. Закон визнає виборче право іспанців, що знаходяться за
межами Іспанії. Держава сприяє здійсненню цього права” [113, с. 65]. Своєю
чергою, Органічний Закон чітко прописує низку умов, які визначають активне
та пасивне виборче право. Зокрема, активне виборче право надається
повнолітнім громадянам держави (тобто таким, що досягли 18 років), які
повною мірою володіють та реалізують свої громадянські та політичні права
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[205, с. 24]. Окрім зазначеного, важливою умовою надання права обирати є
внесення виборця до виборчого списку – офіційного переліку осіб, які
володіють активним виборчим правом. Існування зазначеного списку зумовлене
необхідністю перевірки реальної належності фундаментального права на вибір
тим чи іншим особам, а також можливістю ефективного розподілу виборців у
межах виборчих округів.
Пасивне виборче право, відповідно до Органічного Закону, надається
наступним особам: повнолітнім, дієздатним громадянам Іспанії, які не
підпадають під причини “необрання”. Перелік останніх міститься у ст. 70
Конституції Іспанії, а також у ст. 6, 7 та 154 Органічного Закону. До них,
зокрема, належать позбавлення волі, заняття певних державних посад
(наприклад, голови Конституційного або Верховного судів, судді, прокурора,
працівника органів безпеки та поліції тощо) [205, с. 28].
Виборче законодавство Іспанії є досить деталізованим. Попри це, на
практиці її виборча система має низку недоліків, які пов’язані з принципами
пропорційного представництва, прозорістю системи підрахунку голосів та
визначення переможців, формуванням парламентської більшості. Деякі норми,
прописані в Конституції Іспанії та Органічному Законі, мають значні недоліки,
які, своєю чергою, створюють умови для непропорційного представництва.
Зокрема, застосування розглянутої норми щодо обов’язковості обрання двох
депутатів від кожної провінції, яка міститься в ч. 2 ст. 68 Конституції та
доповнюється відповідними нормами Органічного Закону, призводить до
нерівномірного представництва населення різних за чисельністю населення
провінцій. У результаті провінції з незначною кількістю жителів можуть
отримати “надмірне представництво”, тоді як провінції з більшою кількістю
населення виявляються представленими непропорційно.
На відміну від закритих преференційні списки надають виборцю право
визначати в запропонованому партією варіанті кандидата, за якого виборець
голосує. Тому партійні списки, зазвичай, складаються за алфавітом. При цьому
виборець, голосуючи за кандидата, одночасно віддає свій голос і за партію.
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Відповідно, депутатами стають ті партійні кандидати, які отримали найбільшу
кількість преференцій [190, с. 7]. Пропорційна виборча система із застосуванням
преференційних списків є найпоширенішою серед держав-членів ЄС (діє в
Австрії, Бельгії, Данії, Греції, Нідерландах, Швеції, Польщі).
У Данії, зокрема, така система регулюється Конституцією Данії від
5 червня 1953 року, Виборчим Актом від 11 травня 1987 року з останніми
змінами від 10 квітня 1991 року, а також актами Міністерства внутрішніх справ,
виданими відповідно до вказаного Виборчого Акта. При цьому Конституція,
зокрема частина IV, містить основні принципи виборчої системи, а Виборчий
Акт їх конкретизує. Вибори у Гренландії та на Фарерських островах
регулюються окремими нормативними актами. Згідно зі ст. 28 Конституції,
парламент Данії (Фолькетинг) є однопалатним і складається зі 179 членів, з яких
175 обираються від Данії, і по два – від Фарерських островів і Гренландії. Окрім
цього, Конституція визначає, що члени Фолькетинга обираються на 4 роки (ч. 1
ст. 32) шляхом загальних прямих виборів (ч. 1 ст. 31) за пропорційною
виборчою системою (ч. 2 ст. 31) [112, с. 765]. Таким чином, Конституція Данії
1953 року прямо вказує на два основних принципи виборчого процесу. Поперше, вибори повинні забезпечити рівне представництво різних прошарків
виборців. По-друге, кількість місць у парламенті, які розподіляються в кожному
регіоні, має бути пропорційною кількості жителів, числу виборців та щільності
населення [112, с. 765].
Основним Законом Данії також визначаються умови набуття громадянами
активного і пасивного виборчого права. Відповідно, в ч. 1 ст. 29 Конституції,
йдеться про те, що “будь-який підданий Данії, який має постійне місце
проживання у Королівстві та досяг вікового цензу, встановленого пунктом 2
цього розділу, має право брати участь у виборах Фолькетинга, якщо тільки він
не оголошений недієздатним”. Водночас у ч. 2 ст. 29 зазначено, що віковий
виборчий ценз встановлюється таким самим, яким він був визначений шляхом
референдуму Законом від 25 березня 1953 року [112, с. 764]. Слід зазначити, що
в період з 1953 по 1971 рік у Данії мали місце чотири референдуми, на яких
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віковий ценз поступово знижувався з 25 до 20 років. На сьогодні згідно із
виборчою реформою 1978 року, право голосу в Данії надається з 18 років [47].
Отже, Конституція Данії визначає, що активним виборчим правом володіє
особа, яка відповідає наступним вимогам: є громадянином Данії, постійно
проживає у Королівстві та досягла 18 років. Своєю чергою, Виборчий Акт від 11
травня 1987 року роз’яснює, що такими, які постійно проживають в Данії,
вважаються також: піддані Королівства, що працюють в датських компаніях за
кордоном; службовці в міжнародних організаціях, членом яких є Данія; особи,
що були спрямовані на дипломатичну службу як представники Датського
громадського органу або іншого місцевого приватного підприємства чи
асоціації; громадяни Данії, що тимчасово проживають за кордоном; студенти,
які навчаються за кордоном; особи, які живуть за кордоном за станом здоров’я
(та їх подружжя) [47].
Також пасивним виборчим правом, згідно ч. 1 ст. 30 Конституції,
наділяється “будь-яка особа, яка має право брати участь у виборах до
Фолькетингу, якщо тільки вона не засуджена за діяння, яке громадськість
вважає несумісним з обранням до складу Фолькетингу” [112, с. 764]. Під таким
діянням, зазвичай розуміють скоєння карного злочину. На думку деяких
дослідників виборчого права Данії, ця норма є розмитою та може виступати
джерелом антидемократичної практики блокування обрання тих або інших
кандидатів шляхом застосування до них судових рішень [47].
З викладеного бачимо, Конституція Данії належить до числа лаконічних за
формою документів й закріплює лише основні принципи виборчого права та
запроваджує систему пропорційного представництва. Подальшу конкретизацію
виборчі норми знайшли у Виборчому Акті від 11 травня 1987 року. Зокрема, в
ньому зазначено, що зі 175 членів парламенту від Данії 135 обираються з
урахуванням набраних голосів у виборчих округах (голоси, отримані кожною
партією в окрузі, послідовно діляться на 1,4; 3; 5; 7. і т. д. на послідовний ряд
непарних чисел). Останні 40 обираються за партійними списками із
використанням модифікованого методу Сен-Лагю. При цьому застосовується
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принцип преференційного голосування, коли виборець може проголосувати за
весь список партії, або віддати свій голос одному із кандидатів у списку.
Мандати серед депутатів розподіляються таким чином: усі голоси, які віддані за
партію без вказівки конкретного кандидата, зараховуються особі, яка йде
першою у списку. Першій особі також зараховуються всі віддані їй особисто
преференції. “Залишок” голосів передається наступному кандидатові у списку і
до них додаються набрані ним преференції [47].
Кандидатів у Фолькетинг можуть висувати політичні партії, які пройшли
у Фолькетинг на попередніх виборах. Інші партії допускаються до виборів, якщо
зберуть підписи 1/175 від загального числа виборців, що взяли участь у
попередніх виборах. Для обрання до парламенту партія повинна отримати не
менш як 2 % голосів у масштабі країни. Окрім висування кандидатів
політичними партіями, можливе висування незалежних кандидатів. Проте, як
свідчить досвід останніх трьох виборчих кампаній, з-поміж депутатів, що
пройшли у Фолькетинг, немає жодного незалежного кандидата. Однією з
причин такої ситуації є рівні умови для обрання політичних партій та
незалежних кандидатів. Останнім, щоб бути допущеними до розподілу місць у
Фолькетингу, потрібно, так само як і партіям, подолати виборчий бар’єр, який
становить 2 %.
Ще однією державою, де має місце застосування пропорційної виборчої
системи та преференційних списків, є Польща. На відміну від Данії, в цій країні
законодавчо закріплена можливість для окремих громадян стати суб’єктами
виборів на рівні з політичними партіями (блоками партій). Як і в попередній
країні, основними нормативно-правовими документами, що регулюють порядок
підготовки та проведення виборів, є Конституція Республіки Польща, прийнята
2 квітня 1997 року, та відповідний виборчий Закон – “Про вибори до Сейму
Республіки Польща і Сенату Республіки Польща” від 12 квітня 2001 року.
Відповідно до Конституції Республіки Польща 1997 року, вибори до Сейму,
який складається із 460 депутатів та обирається на 4 роки, є прямими, рівними,
загальними та проводяться шляхом таємного голосування за пропорційним
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принципом, а вибори до Сенату, що в своєму складі має 100 сенаторів та
обирається на такий самий термін, є загальними, прямими і проводяться шляхом
таємного голосування [115]. Своєю чергою, Закон “Про вибори до Сейму
Республіки Польща і Сенату Республіки Польща” від 12 квітня 2001 року
уточнює, що Сейм обирають преференційним голосуванням, яке проводиться у
багатомандатних округах за пропорційним принципом [287]. Це дає змогу
виборцям вказати на бажаного кандидата, який у випадку подолання партією
виборчого бар’єра отримує першочергове право на мандат. Виборчий бар’єр, за
Законом, становить для партій – 5 %, а для блоків – 8 %. Згідно із Законом право
балотуватися до Сейму мають представники організацій національних меншин,
а також громадяни як самовисуванці, шляхом створення виборчого комітету.
Якщо жоден із суб’єктів виборів не набрав відповідної кількості голосів для
подолання бар’єра, то поріг знижується до 3 % і 5 % відповідно [287].
Закон також закріплює порядок набуття пасивного та активного
виборчого права. Відповідно, пасивним виборчим правом наділяються
громадяни Польщі, що мають активне виборче право та досягли 21-річного віку.
Активне виборче право надається громадянам з 18 років [287].
Принцип самовисування реалізується шляхом створення колективного
суб’єкта висування – комітету виборців. Відповідно до ст. 98 закону “Про
вибори до Сейму Республіки Польща і Сенату Республіки Польща”, для
створення зазначеного комітету достатньо ініціативи 15 громадян. Комітети,
своєю чергою, мають зібрати від об’єднань виборців для власної реєстрації
підписи тисячі осіб. Такі самі виборчі комітети утворюються партіями (блоками
партій). Окружний список кандидатів від партії має бути підтриманий 5
тисячами підписів (це замінює використовувану в деяких країнах грошову
заставу, що розширює можливості балотування громадян з різними статками).
Якщо виборчий комітет партії або виборчий комітет виборців висуває своїх
кандидатів у всіх округах, то вони мають зібрати по 205 тис. листів.
Спосіб голосування, відповідно до вказаного Закону, полягає у позначенні
у виборчому бюлетені значком X прізвища бажаного кандидата. Якщо таку

72

позначку поставлено навпроти двох і більше кандидатів, бюлетень вважається
дійсним, а комісія зараховує преференцію тому кандидату, прізвище якого йде
першим у списку. Для підбиття підсумків голосування окружна комісія визначає
кількість голосів за списком кожного суб’єкта виборів. Так, у ст. 166 закону
“Про вибори до Сейму Республіки Польща і Сенату Республіки Польща”
зазначено, що окружна виборча комісія здійснює поділ мандатів між окружними
списками у такий спосіб:
1. Кількість дійсних голосів, відданих за кожен із цих списків у
виборчому окрузі, ділиться по черзі на 1; 2; 3; 4 і т. д. до моменту, коли з
отриманих

таким чином

часток

вдається

упорядкувати

стільки

цілих

найбільших чисел, скільки мандатів розподіляється між цими списками.
2. Кожен список отримує стільки мандатів, скільки найбільших цілих
чисел припадає йому з ряду часток, визначених у такий спосіб [287].
Як бачимо, з прийняттям зазначеного Закону про вибори (а саме з
12 квітня 2001 р.), у Польщі при розподілі мандатів почали застосовувати метод
д’Ондта, що діє в інтересах великих виборчих суб’єктів. До 2001 року поляки
застосовували метод Сен-Лагю – метод “найбільшого середнього”, за яким у
більш вигідному становищі опинялися середні та дрібні політичні партії
[111, с. 58]. Водночас виборча система Польщі дає змогу активно брати участь у
виборах національним меншинам як суб’єктам виборчого процесу нарівні з
партіями та їх об’єднаннями. При цьому згідно із Законом “Про вибори до
Сейму Республіки Польща і Сенату Республіки Польща”, виборчі списки
комітетів організацій національних меншин звільняються від потреби долати
виборчий бар’єр [287]. Хоча кількість таких депутатів незначна (наприклад у
Сеймі шостої каденції 2005–2007 років було по одному депутату від двох
організацій німецької національної меншини, а нині один) [111, с. 56], важливим
є те, що польська держава на законодавчому рівні закріпила можливість
представництва суспільством національних меншин. Зокрема, Закон не
зобов’язує тих, хто балотується, висувати своїх кандидатів у кожному з округів,
що дає змогу різним суб’єктам виборів концентрувати свою передвиборчу
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діяльність, не розпорошуючи ресурсів. Наприклад, під час виборів до Сейму у
2007 р. лише сім суб’єктів виборів представляли своїх кандидатів у кожному із
41 округів [111, с. 56].
Отже, виборче законодавство Польщі створює значні можливості для
реалізації громадянами як активного, так і пасивного виборчого права. Пасивне
виборче право, значною мірою, реалізується через принцип самовисування
шляхом подання списків “незалежних” кандидатів нарівні з кандидатами від
політичних партій. При цьому у списку може бути лише один кандидат,
кандидатуру якого подає виборчий комітет, і лише в одному виборчому окрузі.
Виходячи із зазначеного, можна говорити про існування державної підтримки у
наданні всім охочим випробувати свої сили у боротьбі з партіями. Водночас
рівень змагальності для партій і для самовисуванців (через виборчі комітети) є
однаковим.
Ще один тип партійних списків, який застосовується у державах-членах
Європейського Союзу – відкриті списки. На відміну від преференційних, вони
надають виборцеві право визначати власні політичні уподобання не в одному, а
в усіх партійних списках, які конкурують між собою в межах виборчого округу.
За таких умов, можливості вибору виборця є досить значними. По-перше, він
може віддати свої голоси кандидатам, зазначеним у партійному списку. Подруге, віддати їх одному кандидатові – цей феномен має назву кумуляції
голосів. По-третє, визначити своїх кандидатів із різних партійних списків і тим
самим створити власний список кандидатів [190, с. 7].
Застосування відкритих списків, зокрема, має місце в Ірландії. Виборча
система цієї країни належить до пропорційної та має специфічну назву –
“система єдиного голосу, що передається” (в англійському перекладі “single
transferable vote”, або так звана система STV). Сутність останньої полягає в
тому, що кожен виборець має лише один голос, проте може виражати свої
уподобання шляхом проставлення навпроти найбільш бажаного кандидата
цифри 1, менше бажаного – цифри 2 і так далі (обов’язковим є вираження
принаймні одного уподобання) [168, с. 80]. Таким чином, голос кожного
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виборця у багатомандатному окрузі при певних умовах може переходити від
одного кандидата до іншого [101, с. 90–91]. Зазначена система діє в Республіці
Ірландія з часу набуття країною незалежності, тобто з 1922 року і до
теперішнього часу послідовно забезпечує високий ступінь пропорційності
різних за чисельністю політичних партій. При цьому великі партії мають
порівняно незначну перевагу перед малочисельними. Цьому сприяє також
невисокий виборчий бар’єр, який становить 2 %. Як показує практика, перед
Ірландією не постає проблема стабільності функціонування урядів (в тому числі
коаліційних), кожен з яких в середньому знаходиться при владі протягом трьох
років.
Основою виборчого законодавства Ірландії, як і в інших розглянутих
державах, складає Конституція, прийнята 29 грудня 1937 року. Згідно із
останньою парламент країни є двопалатним і складається з нижньої палати –
Палати представників, яка налічує 166 членів та верхньої палати – Сенату, що
нараховує 60 сенаторів. При цьому п. 5 ст. 16 Конституції чітко прописує, що
члени Палати представників мають обиратися за системою пропорційного
представництва з використанням єдиного голосу, що передається [112, с. 793].
Ця норма була прописана в Конституції передусім для того, щоб ускладнити
процес зміни виборчої системи, оскільки за таких умов необхідним стає
проведення референдуму. Треба зазначити, що референдуми щодо заміни
пропорційної системи єдиного голосу, що передається на мажоритарну систему
відносної більшості в Республіці Ірландія проводилися двічі – в 1959 та 1968
році. На обох референдумах виборці висловилися на користь пропорційної
системи STV.
З поміж причин підтримки саме цієї системи необхідно відмітити кілька.
По-перше, збереження зв’язку між виборцями і представниками, за яких вони
голосують. В Ірландії багатомандатні округи є невеликими за розмірами, що дає
змогу виборцям добре знати своїх кандидатів. По-друге, система STV
вважається справедливою, оскільки забезпечує пропорційну репрезентативність
та можливість виборцям робити свій вибір шляхом ранжування кандидатів, як
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між політичними партіями, так і всередині однієї партії. Водночас система
єдиного голосу, що передається, є технічно однією з найскладніших, оскільки
вимагає постійного перерахунку надлишкової кількості перехідних голосів.
Окрім цього, вона породжує інтенсивну конкуренцію між кандидатами від
однієї і тієї самої політичної сили, що призводить до фрагментації всередині
партії. Це робить зазначену виборчу систему малопоширеною серед держав
Європейського Союзу, оскільки крім Ірландії, на виборах в парламент постійно
вона застосовується лише на Мальті (з 1947 р.).
На відміну від пропорційної виборчої системи, різні типи якої активно
застосовуються в державах-членах ЄС, мажоритарна виборча система “в
чистому вигляді” використовується для обрання повного складу парламентів
лише у двох країнах Європейського Союзу – Великій Британії та Франції. У
Великій Британії, зокрема, на виборах нижньої палати парламенту (Палати
громад) застосовується мажоритарна система відносної більшості, яка є однією з
найстаріших виборчих систем, оскільки перші спроби її впровадження сягають
XVIII століття [142, с. 316]. Так, Ю. Ключковський наголошує, що ця система
заснована на використанні одномандатних виборчих округів, що передбачає
голосування за окремих кандидатів, та мажоритарного способу голосування,
відповідно до якого переможець визначається відносною більшістю отриманих
голосів (тобто більшістю відносно інших кандидатів) [101, с. 41]. Це робить
зазначену систему досить простою та результативною, оскільки єдиним
випадком коли результат може бути відсутнім, є отримання однакової
найбільшої кількості голосів двома або більше кандидатами. Головним
завданням цього типу мажоритарної виборчої системи є послідовне вираження
політичної волі більшості, а також зміцнення безпосередніх зв’язків між
кандидатом у депутати та виборцями.
На відміну від переважної більшості держав-членів Європейського Союзу,
вибори до нижньої палати парламенту у Великій Британії регулює значна
кількість нормативно-правових документів. Серед них слід виокремити акти про
Парламент 1911 та 1949 року, про народне представництво 1867, 1918, 1949,
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1969, 1974, 1983, 1985, 1989, 2000 років, а також про політичні партії, вибори та
референдуми 2000 року. При цьому такий перелік не є вичерпаним, оскільки
окремі положення про вибори містяться і інших нормативних документах
Парламенту [94, с. 32]. Значною мірою стан виборчого законодавства Великої
Британії спричинений відсутністю в державі Конституції як єдиного писаного
документа. Тому джерелами виборчого права поряд із законами (актами
Парламенту), виступають конституційні угоди та судові прецеденти, що, своєю
чергою, призводить до фрагментарності та заплутаності законодавчого
регулювання виборів.
Попри відсутність систематизованості виборчого законодавства, що
значною мірою вирізняє Велику Британію серед інших держав Європейського
Союзу,

загалом

виборче

право

цієї

країни

ґрунтується

на

низці

загальновизнаних принципів – вибори тут є загальними, рівними, прямими та
проводяться шляхом таємного голосування за умов вільної участі в них.
Зазначені принципи, зокрема, закріплені в законах про народне представництво,
прийнятих у різних роках [94, с. 33]. Водночас характерною особливістю
виборчого права у цій державі є передбачена законодавством альтернативність
виборів, – тобто призначення кандидата депутатом Палати громад без
проведення виборів за умов відсутності в цьому виборчому окрузі інших
висунутих кандидатур.
Відповідно до Акта про народне представництво від 2000 року, активним
виборчим правом у Великій Британії наділяються правоздатні громадяни
Співдружності або Республіки Ірландія, які досягли віку 18 років та на момент
виборів внесені до реєстру виборців парламентських виборів певного виборчого
округу, в якому ці громадяни постійно проживають [93, с. 35]. Пасивним
виборчим правом володіють особи, які досягли 21 року та мають право голосу.
Водночас зауважимо, що перелік осіб, які не можуть користуватися пасивним
виборчим правом у Великій Британії, є одним з найдовших у межах
загальноєвропейського правового простору. До цього переліку, наприклад,
входять

іноземці

(крім

громадян

Ірландської

Республіки),

священики
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англіканської церкви, банкроти, державні службовці та ін. [290, с. 81]. Окрім
закріплення умов надання громадянам активного та пасивного виборчого права,
Акт про народне представництво від 2000 року містить положення про те, що
кількість депутатів Палати громад має відповідати кількості виборчих округів.
На сучасному етапі Велика Британія розділена на 646 виборчих округів, кожен з
яких

представлений

одним

парламентарем.

Процедура

голосування

здійснюється особисто у спеціально відведеному для цього місці. Проте, свого
часу, Актом про народне представництво від 1985 року було встановлено
можливість заочного голосування – за дорученням, або з використанням
поштового зв’язку, яке діє і в сучасних умовах. Наприклад, на загальних
виборах у 2005 році у Великій Британії процедурою поштового голосування
скористалися близько 15 % виборців, а в деяких округах ця цифра коливалася
від 20 % до 50 % [290, с. 83]. Як свідчить досвід Сполученого Королівства щодо
застосування процедури поштового зв’язку під час виборів, остання створює
значні можливості для підтасувань та шахрайства протягом усього виборчого
процесу.
Як бачимо, виборче законодавство Великої Британії представлене
значною кількістю законів, інструкцій, рішень судів, які часто суперечать одне
одному. Це призводить до виникнення необхідності об’єднання усіх норм
виборчого права, які діють у державі, в єдиному акті. Відповідно до висновків
ОБСЄ щодо моніторингу виборчого законодавства у Великій Британії, який був
проведений у 2005 році, таке об’єднаня зробить законодавство країни
доступнішим для виборців, кандидатів і широкої громадськості та полегшить
процедуру його застосування на практиці [290, с. 84]. Водночас досвід
застосування мажоритарної системи відносної більшості у цій державі яскраво
демонструє наявність у її виборчій системі істотного недоліку: вона не дає
можливості врахувати інтереси усіх виборців округу, тому що кандидат може
бути обраний абсолютною меншістю голосів, хоча й відносною їх більшістю на
момент голосування. Така ситуація стає причиною невідповідності підтримки
виборцями тієї чи тієї партії кількості місць у парламенті, які вона в кінцевому
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підсумку одержує. Так, на виборах у 2005 році кандидати від Лейбористської
партії в загальнонаціональному масштабі отримали на свою підтримку лише
35,2 % голосів виборців, проте 54 % місць в Палаті громад. Кандидати від
Консервативної партії отримали дещо менше голосів, аніж лейбористи (32,4 %),
проте мандатів одержали лише 31 %. Така сама ситуація виявилась і з
ліберальними демократами, які отримали на виборах 22 % від усіх голосів проти
лише 10 % від усіх мандатів [290, с. 86].
Проблему відображення в результаті голосування меншості голосів
виборців намагається вирішити інший тип мажоритарної виборчої системи –
мажоритарна

система

абсолютної

більшості.

З-поміж

держав-членів

Європейського Союзу, під час виборів нижньої палати парламенту, вона
застосовується лише у Франції. В її основу покладено запровадження чіткого
кількісного критерію – 50 % голосів плюс один голос. Це означає, що
переможець для обрання має отримати більше половини голосів виборців
[101, с. 48–49]. На відміну від мажоритарної системи відносної більшості, ця
система є двотуровою: перший тур в основному відіграє роль відбіркового, а
вирішальним є власне другий тур [101, с. 48].
Так, у Франції, згідно з виборчим законодавством країни, для обрання
депутатом Національних зборів, до складу яких входять 577 депутатів, потрібно
отримати абсолютну більшість голосів виборців (понад 50 %) вже у першому
турі. Якщо жоден кандидат не отримує такої кількості голосів, то для
визначення переможця проводиться другий тур, в якому беруть участь усі
кандидати, які набрали щонайменше 12,5 % від числа виборців, включених у
списки. Якщо в окрузі виявиться тільки один кандидат, що набрав 12,5 %, то у
другому турі братиме участь і наступний по кількості набраних голосів
кандидат [289, с. 105]. Слід зауважити, що вказаний бар’єр у 12,5 % для
проходження у другий тур був встановлений відповідним законом у 1976 році.
До нього застосовувався більш лояльний для невеликих політичних партій
бар’єр: з 1958 року – 5 %, а з 1966 – 10 % [289, с. 106]. Для остаточного обрання
депутатом у другому турі достатньо отримати відносну більшість голосів.
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Основні принципи та базові положення про вибори досить лаконічно
викладені в Конституції Французької Республіки, яка була прийнята 4 жовтня
1958 року. Зокрема, ст. 24 Конституції закріплює, що “парламент складається з
Національних зборів і Сенату. Депутати Національних зборів обираються
прямим голосуванням. Сенат обирається шляхом непрямого голосування”
[114, с. 416]. Своєю чергою, ст. 25 Конституції продовжує, що “Органічний
закон встановлює тривалість повноважень кожної палати, чисельність її членів,
їхню

винагороду,

умови

обрання, режим необрання

та

несумісності”

[114, с. 416].
Відповідно до вимог Конституції основним законодавчим актом у галузі
виборчого права у Франції є Виборчий кодекс, який складається із законодавчої
та регламентарної частин. Зауважимо, що регламентована частина прийнята для
розвитку та уточнення положень першої та об’єднує в собі декрети Ради
міністрів [94, с. 43]. Загалом Виборчий кодекс є спеціальним законодавчим
актом, який містить у відносно систематизованому вигляді всі основні норми
виборчого права, що діють у Франції з 1852 року. Окрім зазначеного Кодексу,
виборчий

процес

регламентує

також

низка

законодавчих

актів

щодо

фінансування політичних партій та передвиборних кампаній, окремі положення
яких є частково включеними до Виборчого кодексу. До них слід віднести,
зокрема, Органічний Закон від 11 березня 1988 року про фінансову прозорість
політичного життя, закони від 15 січня та 10 березня 1990 року про
фінансування політичних партій та виборчої кампанії, а також пізніші закони –
від 29 січня 1993 року та від 19 і 20 січня 1995 року. Необхідно відокремити і
деякі підзаконні акти, до яких, наприклад, належить інструкція про умови
голосування по довіреності від 23 січня 1976 року № 76-28.
Попри наявність значної кількості нормативно-правових актів, які
регулюють виборчий процес у Франції, загалом виборче законодавство цієї
країни, подібно до інших держав-членів Європейського Союзу, закріплює низку
основних загальновизнаних принципів, які застосовуються під час виборів:
принцип

загальності, рівності, добровільності, особистого

та

таємного
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голосування. Виключення допускається лише щодо застосування принципу
особистого

голосування,

оскільки

у

Франції

на

законодавчому

рівні

дозволяється голосувати по довіреності, яка має бути завірена посадовою
особою комуни (наприклад мером) [94, с. 43]. Кандидати у депутати
Національних зборів можуть висуватися політичними партіями та іншими
громадськими об’єднаннями, або брати участь у виборах як самовисуванці.
Виборчий кодекс Франції, зокрема статті L2, L5 та L6, регламентує
надання громадянам активного та пасивного виборчого права. Так, активним
виборчим правом володіють громадяни Франції, які на момент виборів досягли
18 років і наділені громадянськими та політичними правами. Окрім цього,
вимогою внесення особи до виборчого списку є проживання її у комуні
впродовж півроку. Згідно ст. L9 цього Кодексу, виборчий список є постійним,
складається в кожній комуні та щороку переглядається. Для виборчих органів
внесення виборців до виборчого списку є обов’язковим [289, с. 107–108]. До
голосування не допускаються повнолітні особи, які знаходяться під опікою, або
під слідством, та особи, позбавлені права голосу внаслідок скоєння злочину.
Володіння пасивним виборчим правом вимагає від особи досягнення нею
23 років, наявності громадянства Франції та права голосу, а також проходження
військової служби у збройних силах країни. При цьому до Національних зборів
не можуть бути обрані особи, що знаходяться під опікою, засуджені, в тому
числі за порушення законодавства про вибори, а також банкроти.
Як бачимо, законодавство Франції, зокрема Конституція Французької
республіки 1958 року та Виборчий кодекс Французької республіки, досить
докладно регламентує процес формування нижньої палати парламенту. Також
зазначені документи містять норми та принципи, відповідно до яких
проводяться вибори як на національному, так і на місцевому рівнях. Слід
наголосити, що з 1958 року (року запровадження V республіки у Франції та
прийняття Конституції) і донині, вибори до Національних зборів проводилися
переважно за мажоритарною системою абсолютної більшості. Причиною цього
стала здатність зазначеної виборчої системи, на відміну від пропорційної,
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забезпечувати стабільнішу роботу нижньої палати парламенту та уряду країни.
Виняток мав місце лише під час спроби реформування зазначеної системи у
1985 році та проведення виборів у березні 1986 року за пропорційною системою.
Проте Законом від 11 липня 1986 року мажоритарна система абсолютної
більшості була знову відновлена [94, с. 48].
Третім типом виборчої системи, що застосовується на парламентських
виборах у державах-членах Європейського Союзу, є змішана виборча система.
Як відомо, в її основу покладено принцип вибору як конкретного політичного
діяча, так і політичної партії. Реалізація зазначеного принципу досягається
шляхом поєднання мажоритарної та пропорційної виборчої систем. На
сучасному етапі серед держав-членів Європейського Союзу для проведення
виборів змішану систему використовують лише у трьох країнах: Німеччині,
Литві та Угорщині.
Зокрема, у Федеративній Республіці Німеччині змішана виборча система
застосовується при обранні нижньої палати парламенту – бундестагу, переважно
з 1949 року, хоча дещо змінювалася у 1953 та 1956 роках. Зазначена система
поєднує обрання членів бундестагу в одномандатних округах (відповідно до
принципу відносної більшості) та за регіональними партійними списками
(відповідно до принципу пропорційного представництва) [101, с. 78]. До
основних джерел виборчого права Німеччини необхідно віднести Конституцію
(Основний Закон) Федеративної Республіки Німеччини, прийняту 23 травня
1949 року та Федеральний Закон про вибори, який набрав чинності 7 травня
1956 року. Виборчий процес у цій країні, зокрема, регулюють Положення про
федеральні вибори, Доповнення до положення про федеральні вибори, Закон
про політичні партії, Закон про перевірку правильності виборів, Закон про
виборчу статистику.
Основний Закон Федеративної Республіки Німеччини щодо виборів є
досить лаконічним і містить лише кілька фундаментальних принципів. Так, ч. 1
ст. 38 Конституції закріплює положення про те, що “депутати Бундестагу ФРН
обираються шляхом загальних, прямих, вільних, рівних і таємних виборів...”
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[112, с. 593], а ч. 2 ст. 38 чітко визначає умови набуття активного та пасивного
виборчого права. Згідно із зазначеною статею, “право обирати мають особи, які
досягли 18-річного віку, право бути обраними – особи, які досягли віку
громадянського повноліття” [112, с. 593]. Подальші подробиці, згідно із ч. 3
ст. 38 Конституції, встановлюються Федеральним Законом [112, с. 593].
Як бачимо, виборча система та деталі виборчого процесу не є предметом
Конституції Німеччини. Зазначені аспекти визначаються Федеральним Законом
про вибори, основний текст якого було прийнято 7 травня 1956 року. Зокрема,
останній роз’яснює, що активним виборчим правом володіють всі громадяни
Німеччини, які досягли віку 18 років, на день виборів проживають в цьому
виборчому регіоні не менш як три місяці та не позбавлені виборчого права.
Обов’язковою умовою реалізації активного виборчого права є внесення особи
до виборчого реєстру, який ведуть місцеві органи влади в кожному виборчому
окрузі. Своєю чергою, відповідно до параграфу 15 Федерального Закону про
вибори, пасивним виборчим правом наділяються особи, які досягли 18 років і
мають на момент виборів громадянство ФРН протягом не менше ніж один рік.
Слід зауважити, що з 1949 року. – року проведення перших виборів до
бундестагу, віковий ценз пасивного виборчого права кілька разів знижувався,
становивши з початку 25 років. Вік 18 років як критерій громадянського
повноліття був встановлений відповідним Законом у 1974 році [94, с. 50].
Окрім роз’яснення механізмів набуття активного та пасивного виборчого
права, Федеральний Закон про вибори від 1956 р. з поправками, внесеними в
1998 році визначає виборчу систему ФРН, регулює процес підготовки виборів та
їх проведення, підбиття підсумків голосування. Відповідно до нього, склад
бундестагу ФРН налічує 656 депутатів. Останні обираються громадянами
Німеччини, наділеними активним виборчим правом шляхом загальних, прямих,
рівних виборів і таємного голосування відповідно до принципів, що поєднують
мажоритарну та пропорційну виборчі системи [94, с. 50]. Зазначимо, що
Основний Закон ФРН не фіксує кількісний склад бундестагу, а Федеральний
Закон про вибори допускає відхилення від вказаної раніше кількості депутатів
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[101, с. 79]. Окрім цього, згідно із зазначеним Законом, вся територія Німеччини
поділена на 328 виборчих округів, у кожному з яких обирається один кандидат.
При цьому обраним вважається той кандидат, який отримав просту більшість
голосів. Якщо кількість голосів одержаних кандидатами виявляється однаковою,
питання перемоги вирішується шляхом жеребкування, яке проводиться головою
окружної виборчої комісії. Як бачимо, Федеральний Закон про вибори
встановлює, що половина депутатів бундестагу (328 депутатів) обирається за
виборчими списками, а друга половина – за земельними списками політичних
партій. Тому має місце поєднання мажоритарної та пропорційної виборчих
систем.
Відповідно до такого поєднання, під час голосування кожен виборець
отримує два бюлетеня: перший – з переліком кандидатів, які висунули свою
кандидатуру в цьому виборчому окрузі, другий – з переліком політичних партій,
що беруть участь у виборах. Зазначені бюлетені, відповідно, мають назву
“першого голосу” та “другого голосу”. Ці два голоси не пов’язані між собою:
виборець може віддати “перший голос” за кандидата однієї партії (чи
незалежного кандидата), а другий – за список іншої [266, с. 100–101]. У
результаті голосування обраним визнається кандидат, який одержав найбільшу
кількість “перших голосів” в цьому окрузі. За “другими голосами”, які
віддаються політичній партії, проходять кандидати зі списку, що формується
земельною організацією відповідної партії. Чим більше політична партія
отримує “других голосів”, тим більше її представників, згідно з черговістю
списку, проходять до бундестагу. При цьому партійні списки є закритими. Тому
виборець не може впливати на те, хто саме із запропонованого списку стане
депутатом [94, с. 51]. Не зважаючи на регіональний характер партійних списків,
основне

визначення

кількості

мандатів

для

кожної

політичної

партії

здійснюється на національному рівні відповідно до загальнодержавного
виборчого бар’єра, який становить 5 % від дійсних голосів виборців. Водночас
вказаний бар’єр не є абсолютним: до розподілу мандатів допускаються також
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партії, які не подолали зазначений бар’єр, однак отримали щонайменше по три
“прямі” мандати (в одномандатних округах) [101, с. 80].
Як бачимо, особливістю виборчої системи ФРН виступає той факт, що
виборчий акт німецького громадянина здійснюється у два етапи. Перший етап
дає змогу віддати перевагу конкретному кандидату (мажоритарна складова); на
другому – має місце голосування за політичну партію (пропорційна складова).
При цьому число отриманих “перших голосів” не є вирішальним для загального
результату виборів. Розподіл місць у парламенті здійснюється відповідно до
одержаної кожною партією кількості “других голосів”. Водночас “перші голоси”
також залучаються до процесу розподілу депутатських місць. Відповідно, якщо
партія отримує перемогу в більшості виборчих округів, ніж це передбачено
бар’єром у 5 % “других голосів”, то вона отримує додаткові “надлишкові”
мандати. Така ситуація призводить до збільшення чисельності депутатів
бундестагу. Своєю чергою, наявність значної кількості надлишкових мандатів
(наприклад, на виборах 2009 року вона досягла 24), порушує питання їх
конституційності, що неодноразово було предметом розгляду Конституційного
суду ФРН [101, с. 84].
Таким

чином,

проведений

аналіз

застосування

виборчих

систем

державами Європейського Союзу свідчить про використання ними під час
виборів нижніх палат законодавчих органів трьох основних типів виборчих
систем – мажоритарної, пропорційної та змішаної. Значна перевага належить
пропорційній

виборчій

системі,

оскільки

різні

модифікації

останньої

використовуються для проведення виборів нижніх палат та однопалатних
парламентів у 19 із 28 держав-членів ЄС. При цьому у процесі застосування
пропорційної виборчої системи в означених країнах використовуються три
основних типи партійних списків: закриті, преференційні та відкриті.
Зазначимо, що домінування пропорційної виборчої системи утвердилося в
європейських країнах наприкінці XIX – на початку XX ст. і було пов’язане з
необхідністю усунення низки недоліків мажоритарної виборчої системи, яка до
цього часу переважала у Європі. Причиною цього стало ігнорування
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мажоритарною виборчою системою інтересів меншості, що призводило до
непропорційного представництва населення у законодавчому органі та
загострення політичних суперечностей. Загалом утвердження у більшості
держав ЄС саме пропорційної виборчої системи з голосуванням за відкриті
партійні списки свідчить про дотримання демократичних принципів та
міжнародних норм виборчого права у цих країнах.
Правовий аналіз застосування виборчих систем у державах Європейського
Союзу засвідчує, що законодавством цих країн чітко регламентуються усі
аспекти процедури організації та проведення виборів, а також визначення їх
результатів. Зокрема, в розглянутих державах таку регламентацію містять
передусім конституції та спеціальні закони про вибори, прийняття яких
передбачено основними законами. До головних аспектів процедури організації
та

проведення

виборів, які підпадають під регулювання зазначеними

нормативно-правовими

актами,

зокрема,

належить:

кількісний

склад

парламенту, основні принципи виборчого права, тип виборчої системи, кількість
виборчих округів та число депутатів, які можуть бути обраними в цих округах,
величина виборчого бар’єра, тип партійних списків, суб’єкти висування
кандидатів та вимоги до них, умови надання пасивного та активного виборчого
права тощо. При цьому в одних державах зазначені аспекти майже цілком
знаходять відображення в тексті конституції, що свідчить про значну
“конституціоналізацію” виборчого права цих країн. В інших – конституції
закріплюють винятково базові положення про вибори. З одного боку,
закріплення базових положень про вибори в текстах конституцій виступає
гарантією незмінності виборчої системи та як наслідок приводить до правової та
політичної стабільності в державі. З іншого, у разі виникнення нагальної
потреби у зміні базових норм виборчого законодавства, з’являється необхідність
внесення змін до конституцій, що є складним та тривалим процесом.
Окремої уваги заслуговують особливості проведення виборів депутатів до
Європейського Парламенту. У наступному підрозділі вважаємо за потрібне
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розкрити

характерні

особливості

обрання

депутатів

до

європейського

парламенту.

2.2.

Порівняльно-правовий

аналіз

нормативно-правового

забезпечення виборів до Європейського Парламенту
Інституційна система Європейського Союзу як складного інтеграційного
утворення має свої особливості, серед яких, передусім, слід виокремити її
частково наднаціональний, частково міждержавний характер [120, с. 10]. В
інституційній системі ЄС особливе місце займає Європейський Парламент –
однопалатний, представницький, наддержавний, багатонаціональний за своєю
природою орган. На сучасному етапі він представляє інтереси громадян 28
держав-членів Європейського Союзу, населення яких разом становить близько
505 млн осіб [120, с. 5]. Незважаючи на те, що порівняно з національними
законодавчими органами роль Європейського Парламенту в законотворчому
процесі є обмеженою, він виконує низку функцій, які розширювалися на різних
етапах розвитку цього інституту. В сучасних умовах до його компетенції
належить виконання законодавчої, контрольної, формуючої та бюджетної
функцій. Водночас, важливою передумовою перетворення Європейського
Парламенту з переважно консультаційного органу на представницький
законодавчий інститут Співтовариств та Союзу, стало проведення прямих
виборів [52, с. 9]. Потрібно зазначити, що виборча система до Європейського
Парламенту регулюється правовими нормами закріпленими в установчих
договорах Європейського Союзу та інших міжнародно-правових актах, які тією
чи іншою мірою стосуються виборчої системи до ЄП, а також відповідними
нормами національного законодавства держав-членів.
Початок формування виборчої системи до Європейського Парламенту
безпосередньо пов’язаний із становленням останнього як вищого законодавчого
органу Європейського Союзу. Заснування цього органу було зумовлене
зародженням євроінтеграційних процесів, що розпочалися після Другої світової
війни та мали наднаціональний характер. Під час розвитку Європейського
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Парламенту, внаслідок підписання низки міжнародно-правових актів державами
Європи, розширювались його повноваження, а також удосконалювалася виборча
система.
Першим

міжнародно-правовим

актом,

який

зумовив

створення

Європейського Парламенту, став Договір про створення Європейського
Об’єднання Вугілля та Сталі (ЄОВС), підписаний шістьма державамизасновницями

(Бельгією,

Італією,

Люксембургом,

Нідерландами,

ФРН,

Францією). Він був укладений у Парижі 18 квітня 1951 року та вступив у дію 23
липня 1952 року. Відповідно до ст. 7 цього договору, поряд із Вищим керівним
органом, Спеціальною радою міністрів та Судом ЄС, передбачалося створення
Загальної Асамблеї [54]. Відповідно, ст. 20 Договору наголошує, що “Загальна
Асамблея, яка складається з представників народів держав, що об’єднались у
Співтовариство, здійснює функції консультації та контролю, якими вона
наділена згідно з цим Договором” [54]. Останній також визначав, що депутати
Асамблеї повинні обиратися безпосередньо громадянами держав-членів, однак
фактично формування цього представницького органу відбувалося шляхом
непрямих виборів – 78 її депутатів обиралися зі складу членів національних
парламентів [52, с. 8]. Від Німеччини, Франції та Італії, зокрема, обиралися по
18 депутатів, від Бельгії та Нідерландів – по 10, від Люксембургу – 4 [65, с. 78].
Загалом, попри відсутність прямих виборів і переважно консультативний та
контрольний характер виконуваних функцій, Загальна Асамблея вважається
прототипом сучасного Європейського Парламенту.
Подальший розвиток Європейського Парламенту та виборчої системи до
нього

був

пов’язаний

із

підписанням

25

березня

1957 року

двох

основоположних євроінтеграційних договорів, які дістали назву “Римських
договорів” і набрали чинності у січні 1958 року.. Останні передбачали створення
Європейської Економічної Спільноти (ЄЕС) та Європейської Спільноти з
атомної енергії (Євратом). Разом з підписанням Римських договорів було
прийнято також Першу Конвенцію Злиття, в якій йшлося про створення єдиної
Парламентської Асамблеї для трьох економічних організацій – ЄОВС, ЄЕС та
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Євратому. Згідно з п. 1 ст. 190 Договору про заснування Європейського
Економічного Співтовариства, “представників Європейської Парламентської
Асамблеї від народу держав, об’єднаних у Спільноту, належить обирати на
прямих загальних виборах”. Крім цього, у п. 2 ст. 190 зазначено, що кількість
представників обраних від кожної держави-члена, повинна забезпечувати
належне представництво народів держав, об’єднаних у Спільноту [55]. Як
бачимо,

цим

документом

назва

“Асамблея”

була

замінена

на

назву

“Європейська Парламентська Асамблея”, яка, своєю чергою, 30 березня 1962 р.
остаточно була замінена на назву “Європейський Парламент”. У своєму складі
Європейська Парламентська Асамблея налічувала 142 депутати, а до її
повноважень належало здійснення контролю за виконавчими органами
відповідних регіональних організацій та виконання консультативних функцій
[168, с. 5]. Незважаючи на те, що Римські договори, зокрема Договір про
заснування Європейського Економічного Співтовариства, містять положення
щодо обрання членів Європейської Парламентської Асамблеї на основі прямого
та загального виборчого права за єдиною для всіх держав процедурою, на
практиці, до 1979 року, депутати зазначеного органу обиралися непрямими
виборами в межах квот відведених відповідній державі згідно з нормами
національного законодавства про вибори [168, с. 5].
Запровадження загальних прямих виборів до Європейського Парламенту
було зумовлене прийняттям Радою Європейських співтовариств Акта про
обрання членів Європейського Парламенту загальним прямим голосуванням від
20 вересня 1976 року, який набрав чинності 8 жовтня 1976 року. Цей документ
доповнив прийнятий у 1957 році. Договір про заснування Європейської
Економічної Спільноти та став особливим джерелом первинного права
Європейського Союзу [178, с. 290]. В подальшому згаданий документ зазнавав
неодноразових змін у 1985, 1993, 1994 роках. Останні зміни, внесені у 2002 році,
суттєво переглянули та доповнили положення цього Акта. Найбільш важливі
доповнення, зокрема, стосувалися запровадження умови організації виборів у
всіх державах-членах за пропорційною системою або системою єдиного голосу,
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що передається (ч. 1, ст. 1), встановлення максимального розміру виборчого
бар’єра у 5 % поданих голосів (ст. 3), розширення умов несумісності мандату та
посад для членів Європейського парламенту, в тому числі заборону членства в
національному парламенті будь-якої з держав-членів (ст. 7) [1]. Загалом сучасна
редакція Акта про обрання членів Європейського Парламенту загальним
прямим голосуванням містить базові принципи, відповідно до яких кожна
держава-член Європейського Союзу створює власне виборче законодавство
щодо виборів до Європейського Парламенту та обирає депутатів у межах
визначеної для неї квоти [178, с. 291]. Остання встановлюється відповідно до
кількості населення кожної держави-члена. До базових виборчих принципів,
згідно ч. 3, ст. 1 належать принципи загального, прямого, вільного і таємного
голосування. Відповідно до них, Європейський Парламент обирається строком
на п’ять років (ч. 1, ст. 5) [1]. Тож попри встановлення загальних виборчих
принципів, Акт не містить конкретних положень щодо організації виборчого
процесу, зокрема, порядку нарізки виборчих округів, визначення системи
підрахунку голосів, проведення передвиборної агітації, здійснення моніторингу
виборів тощо. Ці питання регулюються відповідними нормами національного
законодавства держав-членів. Водночас він закріплює проведення прямих
виборів до Європейського Парламенту за пропорційною виборчою системою
[43, с. 98]. Саме обрання складу останнього шляхом прямого загального
голосування один раз на п’ять років сприяло перетворенню Європейського
Парламенту на реальний представницький орган, який на сучасному етапі
виконує функції традиційно притаманні парламентським установам.
Попри те, що Акт про обрання членів Європейського Парламенту
загальним прямим голосуванням запровадив процедуру прямих виборів, його
прийняття не зумовило подальше розширення повноважень останнього.
Контрольна та консультативна функції, які Європейський Парламент виконував
на той час, були недостатніми для захисту прав та інтересів громадян державчленів Європейського Союзу. Натомість, значне розширення повноважень
Європейський Парламент отримав після підписання ще одного міжнародного
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правового документа – Єдиного Європейського Акта. Підписаний 17 лютого
1986 року на саміті в Люксембурзі Акт став важливим документом, який надав
Європейському Парламенту законодавчих повноважень. Загалом зазначений
Акт вніс зміни та доповнення до таких установчих документів як Договір про
створення Європейського Об’єднання Вугілля та Сталі (ЄОВС), Договір про
Європейське Економічне Співтовариство (ЄЕС), Договір про Європейське
Співтовариство з атомної енергії (Євратом), а також закріпив положення щодо
економічного та соціального об’єднання (ст. 23), досліджень і технологічного
розвитку (ст. 24), довкілля (ст. 25), європейської співпраці у сфері зовнішньої
політики (ст. 30) [69]. Крім цього, як уже зазначалося, Акт уперше закріпив
законодавчі

повноваження

Європейського

Парламенту,

розширивши

та

доповнивши їх у системі інших органів Європейського Союзу. Зокрема, у ст. 6
Єдиного Європейського Акта, положення якої вносять зміни до Договору про
Європейське Економічне Співтовариство, встановлюється процедура співпраці,
яка передбачає заміну терміна “консультація” на термін “співпраця”. Відповідно
до неї, наприклад, у ч. 4 ст. 6 зазначається, що “у ст. 54 (2) Договору про ЄЕС
слова “Рада за пропозицією Комісії і після консультацій з Економічним і
соціальним комітетом та з Асамблеєю” замінюються словами “Рада за
пропозицією Комісії, у співпраці з Європейським Парламентом і після
консультацій з Економічним та соціальним комітетом” [69]. Це означає, що до
повноважень Європейського Парламенту, окрім надання консультацій з тих чи
тих питань, додалася можливість ухвалення підготовлених Радою та Комісією
проектів, що пройшли три читання. Як стверджує А. Кудряченко, хоча
Європейський Парламент і не набув права безпосередньої законодавчої
ініціативи, він отримав можливість вимагати внесення необхідних проектів
Комісією [173, с. 251]. Таким чином, Єдиний Європейський Акт, внісши зміни
до основних установчих документів ЄС, не торкнувся порядку обрання
Європейського

Парламенту,

натомість

розширив

його

законодавчі

повноваження та укріпив позиції в системі інших органів та інститутів ЄС.
Водночас таке розширення повноважень сприяло зростанню ролі виборів до
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Європейського Парламенту як наддержавного, багатонаціонального, виборного
органу.
Окрім вже розглянутих міжнародно-правових актів, важливий внесок у
становлення виборчої системи до Європейського Парламенту та розширення
його повноважень зробили такі договори: Договір про Європейський Союз,
Ніццький договір та Лісабонський договір. Незважаючи на те, що зазначені
договори в цілому не змінювали тип виборчої системи до Європейського
Парламенту, кожний з них встановлював гранично допустиму кількість
депутатів останнього, кількість представників від кожної держави-члена, а
також продовжував розширювати повноваження Європейського Парламенту.
Зокрема, Договір про Європейський Союз, який було укладено в
Нідерландах 7 лютого 1992 року та який набрав чинності 1 листопада 1993 року,
містив положення щодо посилення ролі Європейського Парламенту на який
покладалося виконання п’яти основних функцій: законодавчої, бюджетної,
консультативної, функції політичного контролю, а також функції обирання
Голови Комісії. За цим Договором, з урахуванням змін внесених до нього
Лісабонським договором, який був підписаний 13 грудня 2007 року та який
набрав чинності 1 грудня 2009 року, “Європейський Парламент складається з
представників громадян Союзу. Їх кількість не перевищує семисот п’ятидесяти,
плюс

Голова.

Представництво

громадян

забезпечується

відповідно

до

зменшувальної пропорційності за наявності мінімум шести представників від
кожної держави-члена. Жодній з держав-членів не може виділятися в парламенті
більше ніж 96 місць. За ініціативою Європейського Парламенту та за його згоди
Європейська Рада одноголосно приймає рішення, яке встановлює склад
Європейського Парламенту, за умов дотримання принципів, вказаних у
першому абзаці” (ч. 2 ст. 9A). У ч. 3 ст. 9A зазначено також, що “члени
Європейського Парламенту обираються загальним прямим, вільним і таємним
голосуванням строком на п’ять років” [56]. Як бачимо, Договір про
Європейський Союз, по-перше, визначив провідне місце Європейського
Парламенту серед інших інститутів Європейського Союзу, наділивши його
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досить широкими повноваженнями як у законодавчій, так і в бюджетній сфері.
По-друге, подібно до Акта про обрання членів Європейського Парламенту
загальним прямим голосуванням від 20 вересня 1976 року, закріпив низку
базових принципів виборів до цього інституту, встановивши необхідність
проведення загальних прямих виборів шляхом вільного і таємного голосування
із застосуванням пропорційної виборчої системи. При цьому, як і раніше, цей
Договір не містив жодної деталізації організації виборчого процесу.
Зазначимо, що перед підписанням Лісабонського договору у 2007 році, в
результаті чергового етапу розширення Європейського Союзу мало місце
підписання Ніццького договору. Зазначений договір був підписаний 11 грудня
2000 року та вступив у дію 1 лютого 2003 року. Метою його підписання стала
підготовка

інституцій

ЄС

до

функціонування

в

розширеному

Союзі.

Враховуючи зазначену мету, Ніццький договір, внісши зміни до Договору про
заснування Європейського Співтовариства (ч. 17 ст. 2) та Договору про
заснування Європейського Співтовариства з атомної енергії (ч. 1 ст. 3),
встановив

максимальну

кількість

місць

у

Європейському

Парламенті

(732 депутати) та розподілив їх між країнами-членами та країнами-кандидатами
ЄС. Зокрема, у ч. 1 ст. 2 Протоколу до Ніццького договору “Про розширення
Європейського Союзу” чітко прописувалася кількість депутатів Європейського
Парламенту, які обиралися від кожної держави-члена. При цьому пропорційний
принцип представництва зберігався [159].
Зокрема, Ніццький договір посилив роль Європейського Парламенту у
процедурі спільного прийняття рішень разом з Радою [242, с. 54–55]. Також
Європейський Парламент набув права затверджувати Європейську Комісію та
окремо її Голову, контролювати діяльність Комісії через направлення на її
адресу усних та письмових запитів, виносити їй вотум недовіри, затверджувати
річний бюджет Європейського Союзу та фінансових перспектив на семирічний
термін, а також контролювати їх виконання [173, с. 249].
На сучасному етапі останні зміни до низки установчих договорів
Співтовариств та Союзу було внесено Лісабонським договором. За формою він
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являє собою набір поправок до діючих договорів, зокрема, Договору про
Європейський Союз 1992 року та Договору про заснування Європейської
Спільноти 1957 року [133]. Цей документ мав замінити нератифіковану
окремими державами-членами Угоду про Конституцію Європейського Союзу,
підписану 29 жовтня 2004 року, яка, своєю чергою, повинна була продовжити
процес реформування інституцій ЄС. Тому основні зміни, які запроваджувалися
згідно з Лісабонським договором, стосувалися переважно інституційної сфери, а
також механізмів внутрішнього ухвалення рішень. На думку Д. Булгакової,
зазначений договір мав сприяти консолідації ЄС, як єдиної організації, а також
зміцнити позиції останнього як суб’єкта міжнародного права [19, с. 15–16].
Загалом Лісабонський договір продовжив традицію інших установчих
договорів Європейського Союзу встановлювати винятково базові принципи
виборів до Європейського Парламенту. Водночас зазначений договір зберіг
прямий характер виборів та принцип пропорційності, що ще з часів прийняття
Єдиного

Європейського

Парламенту

як

Акта

значно

демократичного

підвищило

інституту.

роль

Потрібно

Європейського
погодитися

з

А. Круглашовим та І. Озимком у тому, що “Лісабонський договір перетворив
процедуру спільного ухвалення рішень Радою ЄС (урядами держав-членів
Союзу) та Європейським Парламентом (всенародно обраними депутатами) на
головну процедуру ухвалення законодавчих рішень у ЄС. Цей договір посилив
демократичний контроль в Європейському Союзі, надавши більшої ролі і
Європейському Парламенту, і парламентам держав-членів ЄС” [65, с. 86–87].
Проведене дослідження становлення виборчої системи до Європейського
Парламенту дає підстави стверджувати, що зазначений процес безпосередньо
пов’язаний

із

процесом

формуванням

Європейського

Парламенту,

як

представницького, наддержавного, багатонаціонального органу, а також
розширенням його повноважень. Правовою основою виборчої системи до
Європейського Парламенту стала низка міжнародно-правових актів, які
визначили тип виборчої системи, її загальні принципи, а також встановили
низку обмежень, зокрема виборчий бар’єр, необхідність обрання депутатів
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відповідно до визначеної квоти, закріпили максимальний кількісний склад
парламенту тощо. Попри це міжнародно-правові акти не містять конкретних
положень щодо організації виборчого процесу, зокрема, порядку нарізки
виборчих округів, визначення системи підрахунку голосів, проведення
передвиборної агітації, здійснення моніторингу виборів та ін. Ці питання
регулюються

відповідними

нормами

національного

законодавства

держав-членів.
Загалом шлях уніфікації виборчого законодавства, яке регулює вибори до
Європейського Парламенту, не був однозначним. Ускладненню розробки єдиної
виборчої процедури передувала наявність низки політико-правових чинників,
серед яких виокремлюють такі: по-перше, конституційний чинник, який полягає
у закріпленні в низці держав типу виборчої системи на рівні Основного Закону;
по-друге, політичний чинник, який можна звести до “політичної доцільності”,
тобто небажання правлячої партії запроваджувати такий тип виборчої системи,
який може поставити під сумнів їх перемогу на виборах до Європейського
Парламенту; по-третє, наявність стійких виборчих традицій. Останній чинник
тривалий час був визначальним, зокрема, у Великій Британії [269, с. 342]. Окрім
цього, на шляху вироблення єдиної виборчої процедури також ставала загроза
того, що прямі вибори до Європейського Парламенту могли ще більше підірвати
суверенітет держав-членів [282].
Як уже було вказано, спільні для всіх держав-членів загальні засади
виборів були закріплені в Акті про обрання членів Європейського Парламенту
загальним прямим голосуванням від 20 вересня 1976 року. Цей документ, що
належить до установчих документів ЄС, у 2002 році зазнав деяких змін,
внесених відповідним Рішенням Ради [263, с. 1–4]. При цьому останнє
враховувало усі пропозиції Європейського Парламенту за винятком двох: щодо
створення єдиного європейського округу для 10 % місць до Європейського
Парламенту та реалізації принципу рівності чоловіків і жінок [276, с. 53].
Незважаючи

на

те,

що

положення

зазначеного

Акта

тільки

рекомендаційного характеру, більшість з них на сьогодні включено до
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національного виборчого законодавства держав-членів. При цьому національні
закони про вибори, які кожна країна ЄС ухвалює з метою проведення виборів
Європейських парламентарів на своїй території у межах відведеної для неї
квоти, значно розширюють загальні принципи виборчої процедури, які були
встановлені Актом. Попри те, що ч. 1 ст. 1 Акта про обрання членів
Європейського Парламенту загальним прямим голосуванням в редакції 2002
року встановлює порядок обрання членів Європейського Парламенту в кожній
державі за пропорційною системою, або системою єдиного голосу, що
передається, кожна країна має свої особливості застосування останніх [1]. Так,
17 держав-членів ЄС застосовують рейтингове голосування, коли виборці мають
право вказувати власні уподобання у списку кандидатів, розподіляючи місця
між ними. Своєю чергою, характер рейтингового голосування в зазначених
державах також відрізняється [265].
Зокрема, вказана процедура застосовується у Данії, де відповідно до
виборчого закону від 2 грудня 1977 року з останніми змінами внесеними
22 грудня 1993 року, виборці можуть голосувати як за списки політичних
партій, так і за окремих кандидатів, включених до виборчих списків. У
подальшому, голоси, що були віддані за конкретних кандидатів в окремих
виборчих округах додаються. У результаті перемогу отримують кандидати, які
набрали найбільшу їх кількість [278]. Окрім Данії, процедура рейтингового
голосування застосовується також в Ірландії. При цьому у цій державі вона має
свої особливості, оскільки тут застосовується виборча система єдиного голосу,
що передається. Відповідно до виборчого закону від 1992 року кожний виборець
має лише один голос, проте може визначити черговість бажаних для нього
кандидатів. Якщо найбільш прийнятний для цього виборця кандидат набрав
достатню для обрання кількість голосів або не був обраний взагалі, голос,
поданий за нього виборцем, передається другому найприйнятнішому для нього
кандидату і т. д. Рейтингове голосування застосовується також в Італії, де
відповідно до Закону від 24 січня 1979 року (зі змінами від 1984, 1989 та 1994
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років) виборці голосують як за списки політичних партій або партійних блоків,
так і за окремих кандидатів у списках [24, с. 47–48].
Окрім вказаного, згідно зі ст. 2 Акта про обрання членів Європейського
Парламенту загальним прямим голосуванням, держави-члени відповідно до
національних особливостей для виборів Європейського Парламенту можуть
створювати виборчі округи або інші виборчі одиниці, не порушуючи загалом
пропорційного характеру виборчої системи [1]. На практиці, в сучасних умовах,
у

20

державах-членах

вибори

проводяться

в

межах

єдиного

загальнонаціонального виборчого округу (серед них Австрія, Данія, Іспанія,
Фінляндія, Греція, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Швеція та ін.); у
Бельгії, Франції, Ірландії, Італії та Великій Британії – в межах територіальних
округів; Німеччина та Польща для проведення виборів формує обидва типи
виборчих округів [264].
Зокрема, в Бельгії відповідно до Закону від 23 березня 1989 року
(зі змінами від 1994 та 1995 років) вибори проводяться в чотирьох виборчих
округах: Фламандському, Валлонському, Брюссельському та німецькомовному,
який включає муніципалітети німецькомовних регіонів [278]. Така сама ситуація
має місце й у Великій Британії, де згідно з Актом про вибори до Європейського
Парламенту 1981 року вибори проводяться у 12 виборчих округах (9 в Англії та
по одному в Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії), у кожному з яких
обирається від 3 до 11 депутатів Європейського Парламенту [24, с. 44]. На
відміну від Бельгії та Великої Британії, у Фінляндії, відповідно до Закону від
2 жовтня 1998 року, вибори проводяться у загальнодержавному виборчому
окрузі, в якому обирається 13 членів Європейського Парламенту. В Греції згідно
з виборчим законом від 20 липня 1981 року вибори до ЄП також проводяться в
єдиному загальнодержавному виборчому окрузі, де обираються 22 депутати.
Така сама ситуація має місце в Люксембурзі та Австрії. Відповідні норми щодо
формування загальнодержавного виборчого округу для проведення виборів до
Європейського Парламенту в зазначених країнах містяться у Федеральному
Законі Австрії про вибори до Європейського Парламенту від 21 січня 1996 року
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та у Законі від 25 лютого 1979 року (зі змінами від 1984 та 1994 років), який
регулює проведення виборів до ЄП в Люксембурзі [278].
Ще

одним

аспектом,

який

відрізняє

процедуру

обрання

членів

Європейського Парламенту в різних державах-членах, є виборчий бар’єр, який
діє під час застосування пропорційної виборчої системи. Наприклад, у
Німеччині та Франції зазначений бар’єр становить 5 % голосів виборців, в
Австрії та Швеції – 4 %, у Греції – 3 %. Зауважимо, що такі розміри виборчого
бар’єра є найбільш застосовуваними в країнах ЄС. Водночас у таких державах,
як Бельгія, Велика Британія, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург,
Нідерланди, Португалія виборчий бар’єр взагалі не застосовується [166, с. 90].
Таким чином, відповідно до ст. 3 Акта про обрання членів Європейського
Парламенту загальним прямим голосуванням на національному рівні виборчий
бар’єр не може перевищувати 5 % поданих голосів [1].
Зокрема, в Швеції Законом про вибори до Європейського Парламенту від
17 квітня 1997 року встановлюється, що на розподіл мандатів можуть
претендувати лише ті політичні партії, які отримали не менш як 4 % голосів від
загальної їх кількості, що була подана на національному рівні. Подібно до
Швеції, у Франції Законом про вибори представників Асамблеї Європейських
Співтовариств від 7 липня 1997 року з подальшими змінами від 5 лютого 1994
року передбачено, що партії, які отримали на свою підтримку менше ніж 5 %
загальної кількості поданих голосів, не беруть участі у розподілі депутатських
мандатів [24, с. 55–56]. На відміну від Швеції та Франції в Італії законодавством
не передбачено встановлення виборчого бар’єра. Водночас Законом від 24 січня
1979 року (зі змінами від 1984, 1989 та 1994 років) закріплюється, що політичні
партії та групи, які на попередніх виборах отримали в Європейському
Парламенті хоча б один депутатський мандат на наступних виборах можуть
представляти власні списки кандидатів. Своєю чергою, до самовисуванців
відповідно до Закону застосовується вимога, що їхня кандидатура може бути
представлена у списку кандидатів за умов, що вона буде схвалена мінімум
30 тис. голосів виборців [278].
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Окрім виборчого бар’єра, який може відрізнятися в різних державахчленах, різним є й мінімальний вік набуття пасивного виборчого права, який
варіюється від 18 до 25 років. Зокрема, у Фінляндії, Швеції, Данії, Німеччині,
Іспанії, Нідерландах, Люксембурзі, Португалії мінімальний вік з якого особа
може бути обрана до Європейського Парламенту становить 18 років, в Австрії –
19, в Бельгії, Греції, Чехії, Ірландії, Литві, Польщі, Словаччині та Об’єднаному
Королівстві – 21, у Франції – 23, в Італії – 25 років [279, с. 24]. До держав, де вік
для набуття пасивного виборчого права є мінімальним, належить, зокрема,
Іспанія. Відповідно до Закону про загальний порядок виборів від 19 червня 1985
року (зі змінами від 1987, 1991 та 1992 років), в зазначеній країні право
балотуватися мають усі громадяни Європейського Союзу, що проживають в
Іспанії, віком 18 років і старше. Подібна ситуація має місце і в Нідерландах, де
Виборчим кодексом від 28 січня 1993 року з подальшими змінами в 1994 році
закріплено право громадян Союзу старше 18 років балотуватися у депутати
Європейського Парламенту. При цьому громадяни інших держав-членів ЄС
мають право балотуватися за умов, що вони володіють таким правом в країні,
громадянами якої вони є [278]. У Литві, відповідно до Закону Литовської
Республіки про вибори до Європейського Парламенту від 20 листопада 2003
року, членом ЄП може обиратися громадянин Литовської Республіки або
громадянин держави-члена Європейського Союзу, що постійно проживає на
території країни, який на день виборів досяг 21 року та не є кандидатом до
Європейського

Парламенту

в

іншій

державі-члені

ЄС.

При

цьому

громадянином, який постійно проживає в Литовській Республіці вважається
громадянин

Литовської

Республіки

або

іншої

держави-члена

ЄС, що

задекларував своє місце проживання в зазначеній країні не пізніше як за 65 днів
до дня голосування. Громадяни держав-членів Європейського Союзу не можуть
голосувати або бути кандидатами, якщо вони не мають виборчого права в
державі-члені, громадянами якої вони є [78]. Водночас такою країною, в якій
встановлено найвищий віковий ценз для проходження до Європейського
Парламенту, є Італія. Законом від 24 січня 1979 року (зі змінами від 1984, 1989
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та 1994 років) встановлюється, що право голосувати мають громадяни державчленів у віці від 25 років, за умов, що вони відповідають усім вимогам, які
висуваються до кандидатів у депутати в їхніх країні [278].
Активним виборчим правом в усіх без винятку державах-членах
наділяються громадяни ЄС, яким виповнилося 18 років, незалежно від місця
їхнього проживання на території Європейського Союзу. Так, відповідно до ст.
19 Договору про ЄС, громадяни Європейського Союзу, які проживають у
державі-члені, громадянами якої вони не є, мають право голосу на рівних
умовах з громадянами останньої [298]. Водночас, незважаючи на однаковий вік
для набуття права голосу, кожна держава-член має певні застереження, зокрема
щодо умов позбавлення цього права, а також його набуття особами, які
проживають у державі-члені ЄС, але не є її громадянами.
Наприклад, за Законом Естонії про вибори в Європейський Парламент від
18 грудня 2002 року з подальшими змінами в 2003 та 2004 роках, активним
виборчим правом в цій країні наділяється громадянин Естонії, який на день
виборів досяг 18 років. Також відповідно до Закону активним виборчим правом
наділяється громадянин Європейського Союзу, який не має естонського
громадянства, проте відповідає низці вимог: по-перше, на момент виборів досяг
18 років; по-друге, має постійне місце проживання в Естонії, тобто його адресні
дані внесені до реєстру народонаселення даної країни; по-третє, не є
позбавленим активного виборчого права у країні, громадянином якої він є. При
цьому Законом також встановлюється чіткий перелік випадків, коли особа
позбавляється активного виборчого права. До них належать визнання особи
судом недієздатною, а також її засудження та відбуття покарання [76]. На
відміну від Закону Естонії, в литовському законодавстві про вибори до
Європейського Парламенту закріплення активного виборчого права є більш
лаконічним.

Зокрема

Законом

Литовської

Республіки

про

вибори

до

Європейського Парламенту від 20 листопада 2003 року встановлено, що право
обирати до ЄП мають громадяни Литовської Республіки, а також громадяни
інших держав-членів Європейського Союзу, що постійно проживають у Литві,
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яким на день виборів виповнилось 18 років. При цьому, на відміну від закону
Естонії про вибори до Європейського Парламенту, згідно з литовським
законодавством заборона участі у виборах поширюється лише на осіб, які
визнані судом недієздатними [78].
Зазначимо, що загалом інститут громадянства ЄС є похідним від
національного – ним володіють усі особи, які є громадянами держав-членів. При
цьому в державі проживання до громадянина іншої країни-члена висуваються ті
самі вимоги, яким мають відповідати місцеві громадяни для того, щоб володіти
виборчими правами. Деякі держави вимагають від виборців постійно або
тимчасово проживати на території виборчого округу (Фінляндія, Франція),
постійно проживати на території країни (Німеччина, Люксембург, Бельгія,
Греція, Іспанія, Португалія та Італія), або бути зареєстрованими у списках
виборців (Австрія, Данія, Велика Британія, Угорщина, Ірландія, Нідерланди,
Польща та Швеція).
Так, у Люксембурзі відповідно до Закону про прямі вибори членів
Європейського Парламенту від 25 лютого 1979 року з подальшими змінами,
внесеними в 1984 та 1994 роках, щоб мати право голосу громадянам необхідно
проживати на території країни не менше ніж п’ять років [279, с. 31]. Подібно до
Люксембургу, законодавством Греції також передбачено обмеження права
голосу громадян, які не проживають на території держави постійно. Відповідно
до виборчого закону від 20 липня 1981 року громадяни Греції, що проживають
за межами ЕС мають право голосу лише на території країни. Тому можливість
голосування на території дипломатичних або консульських установ не
передбачена [278]. Більш лояльним у цьому контексті є законодавство Іспанії,
яке на відміну від попередніх країн надає можливість реалізувати своє право
голосу громадянам, що постійно проживають за межами держави. Згідно із
законом про загальний порядок виборів від 19 червня 1985 року (зі змінами від
1987, 1991 та 1992 років) громадяни Іспанії, які постійно проживають за
кордоном беруть участь у голосуванні на території дипломатичних, або
консульських установ Іспанії. При цьому Законом встановлюється голосування
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поштою, але не допускається голосування за дорученням [24, с. 47–48].
Водночас в Австрії, згідно з Федеральним Законом про вибори до
Європейського Парламенту від 21 січня 1996 року австрійці, які проживають в
одній з держав-членів Європейського Союзу можуть голосувати за дорученням,
або поштою. Громадяни інших держав-членів, які постійно проживають в
Австрії мають бути внесені до списків виборців [278].
Окрім зазначеного, в різних державах-членах ЄС не однаково вирішується
питання надання активного виборчого права особам, які не є громадянами
країни, в якій вони голосують. Зокрема, у Великій Британії з-поміж
нерезидентів право голосу надається таким категоріям осіб: цивільним
службовцям, військовослужбовцям та особам, які проживають у країні не менш
як п’ять років про що подають відповідну декларацію. Австрія, Данія,
Нідерланди та Португалія надають можливість своїм громадянам, які
проживають в інших державах-членах ЄС, реалізувати своє право голосу. Своєю
чергою, Швеція, Бельгія, Франція, Іспанія, Греція та Італія надають це право
незалежно від країни, де проживають їхні громадяни. Водночас в Ірландії та
Угорщині право голосу для не резидентів, які проживають на території вказаних
країн, є обмеженим [279, с. 35].
Не зважаючи на зазначені розбіжності щодо реалізації активного й
пасивного виборчого права резидентами та нерезидентами держав-членів ЄС,
для останніх існує чіткий перелік випадків несумісності мандата депутата
Європейського Парламенту. Відповідно до ст. 7 Акта про обрання членів
Європейського парламенту загальним прямим голосуванням членство в ЄП є не
сумісним із такими посадами: член уряду держави-члена; член Комісії
Європейських Співтовариств; суддя, генеральний адвокат або секретар Суду
Європейських Співтовариств чи Трибуналу першої інстанції; член Дирекції
Європейського центрального банку; член Рахункової палати Європейських
Співтовариств; Омбудсмен Європейських Співтовариств та ін. Варто зазначити,
що у 2002 році ст. 7 Акта зазнала змін, результатом яких став більш розширений
перелік посад, що є несумісними зі статусом депутата Європейського
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Парламенту. При цьому треба враховувати, що відповідно до ч. 3 ст. 7
зазначеного Акта кожна держава-член на рівні національного законодавства
може розширювати перелік обмежень щодо обіймання посади депутата
Європейського Парламенту. Зокрема, у Великій Британії згідно з Актом про
Вибори до Європейського Парламенту від 1981 року представники Сполученого
Королівства в Європейському Парламенті не можуть суміщати свої посади з
посадами у виконавчих органах Європейського Союзу, в уряді та інших органах
виконавчої влади Великої Британії, поліції, суддів, священнослужителів,
державних службовців. Однак зазначений Акт допускає можливість для
депутата ЄП поєднання свого мандата з членством у Палаті громад або Палаті
лордів британського парламенту [24, с. 44].
Подібно

до

Великої

Британії

законодавством

Нідерландів

також

встановлюється можливість поєднання мандата депутата Європейського
Парламенту з мандатом депутата національного парламенту Нідерландів. Згідно
з Виборчим кодексом від 28 січня 1993 року, який регулює вибори до ЄП в
зазначеній державі, представники Нідерландів у Європейському Парламенті не
можуть суміщати свої посади з посадами у виконавчих органах Євросоюзу та
уряді Нідерландів, судді Верховного Суду, члена Вищої Палати Аудиторів,
Генерального прокурора або Адвоката у Верховному Суді, Уповноваженого
Королеви у провінції, з адміністративною посадою в парламенті країни. Тож
через відсутність заборони на суміщення посад депутата ЄП та національного
парламенту, на практиці всі обрані до Європейського Парламенту депутати
залишають

місця

в

Палаті

представників

Нідерландів

вакантними

[24, с. 51].
Як і в розглянутих державах, законодавством Німеччини також
передбачається

можливість

поєднання

мандата

депутата

Європейського

Парламенту з мандатом депутата Бундестагу. Водночас згідно з Федеральним
виборчим законом від 16 червня 1978 року (зі змінами від 1993 та 1997 років)
представники Німеччини у Європейському Парламенті не можуть суміщати свої
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посади з посадами у виконавчих органах Євросоюзу та органах виконавчої
влади Німеччини [24, с. 51–52].
Попри те, що ст. 7 Акта про обрання членів Європейського Парламенту
загальним прямим голосуванням не забороняє поєднання посади депутата
Європейського Парламенту та депутата національного парламенту тієї чи іншої
держави-члена ЄС, внутрішнім законодавством низки країн така заборона все ж
таки встановлюється. До таких країн, зокрема, належить Португалія та Естонія.
Так, у Португалії відповідно до Закону від 29 квітня 1987 року закріплено, що
членство в Європейському Парламенті є несумісним із членством в Асамблеї
Республіки. Зокрема, депутати Європейського Парламенту не можуть суміщати
свої посади з посадами у виконавчих органах Європейського Союзу та органах
виконавчої влади або поліції Португалії, а також з посадами суддів,
дипломатичних працівників, церковних діячів, державних службовців. Не
можуть мати представницького мандата громадяни, які перебувають на
військовій службі [24, с. 52].
Подібна ситуація має місце і в Естонії. Згідно із Законом про вибори до
Європейського Парламенту від 18 грудня 2002 року (з подальшими змінами в
2003 та 2004 роках), несумісність повноважень члена Європейського
Парламенту поширюється на такі посади: член Рійгікогу; Президент Республіки;
член Уряду Республіки; службовці призначені на посаду Рійгікогу Президентом
Республіки, Урядом Республіки, Прем’єр-міністром, керівником урядового або
іншого державного органу, за винятком керівників або членів деяких рад,
призначених на посаду Рійгікогу на підставі Закону; представник ради Банку
Естонії; кадровий військовослужбовець; волосний старшина або мер міста; член
волосного або міського зібрання; член Комісії Європейських Співтовариств;
суддя, судовий юрист або секретар судового засідання Суду Європейських
Співтовариств або суду першої інстанції Європейських Співтовариств; член
Ради директорів Європейського центрального банку; член Контрольної палати
Європейських Співтовариств; омбудсмен Європейських Співтовариств; член
економіко-соціального комітету Європейського економічного Співтовариства
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або Європейського Співтовариства з атомної енергії; член Комітету регіонів;
член ради директорів, адміністративного комітету або персоналу Європейського
інвестиційного банку та ін. [76]. Зауважимо, що порівняно з розглянутими
державами, Естонія має більш широкий перелік обмежень щодо можливості
обіймання посади депутата Європейського Парламенту. При цьому, на відміну
від законодавства інших країн, зазначений перелік найповніше відображає
заборони отримання мандата депутата ЄП, які містяться у ст. 7 Акта про
обрання членів Європейського Парламенту загальним прямим голосуванням.
Своєю чергою, регулювання питань, які стосуються виборчої процедури,
згідно із ст. 8 Акта, також підпадають до компетенції національного
законодавства держав-членів Європейського Союзу [1]. Єдиною рамковою
умовою залишається дотримання країнами пропорційного характеру виборчої
системи. Однією зі складових виборчої процедури, реалізація якої регулюється
на рівні внутрішнього законодавства кожної конкретної держави-члена ЄС, є
процедура висування кандидатів у депутати Європейського Парламенту. В
деяких державах-членах, зокрема Данії, Німеччині, Греції, Естонії, Нідерландах,
Швеції та Чехії право висування кандидатів мають лише політичні партії. В
Ірландії, Італії та Великій Британії від кандидатів, що можуть балотуватися як
самовисуванці, вимагається збір фіксованої кількості підписів, яка в кожній
країні визначається індивідуально.
Слід зазначити, що в таких країнах, як Нідерланди, Ірландія та Велика
Британія, для висування кандидатури у депутати ЄП має значення місце
народження кандидата [279, с. 38]. Наприклад, у Федеральному Законі Австрії
про вибори до Європейського Парламенту від 21 січня 1996 року закріплено
право висування кандидатів у депутати ЄП політичними партіями та виборчими
блоками шляхом реєстрації списків кандидатів [24, с. 42–43]. При цьому Закон
передбачає необхідність отримання останніми: або підтримки п’яти членів
національного парламенту, або двох членів Європейського Парламенту, або
зібрання 2600 підписів виборців. На відміну від австрійського законодавства,
Закон від 17 квітня 1997 року, що регулює вибори до Європейського
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Парламенту у Швеції, не встановлює необхідність зібрання фіксованої кількості
підписів виборців або внесення застави. Як і в попередній країні, висування
кандидатів також здійснюється винятково політичними партіями та партійними
блоками [278]. Своєю чергою, відповідно до Закону Італії від 24 січня 1979 року
(зі змінами від 1984, 1989 та 1994 років) поряд із висуванням кандидатів у
депутати Європейського Парламенту політичними партіями або блоками
допускається також процедура самовисування. Обов’язковою вимогою до таких
кандидатів, є необхідність зібрання на свою підтримку не менш як 30 000
підписів виборців [278]. Подібна ситуація має місце й у Великій Британії. Так,
згідно з Актом про вибори до Європейського Парламенту 1981 року висування
кандидатів в усіх виборчих округах здійснюється політичними партіями, а
також шляхом самовисування. Водночас, на відміну від попередньої держави,
щоб стати кандидатами у депутати, самовисуванцям потрібно зібрати на свою
підтримку символічні 30 підписів виборців. До підписів також додається
необхідність внесення грошової застави у розмірі 1000 фунтів [278].
У межах дотримання країнами вимоги впровадження пропорційного
характеру виборчої системи, в державах-членах Європейського Союзу має місце
застосування кількох її різновидів, в основі виокремлення яких лежить тип
виборчих списків. Зокрема, в Німеччині, Іспанії, Франції, Греції, Португалії,
Великій Британії, Угорщині, Польщі для обрання депутатів ЄП застосовується
пропорційна система із жорсткими виборчими списками. За цих умов виборець
позбавляється права вносити зміни до запропонованого йому виборчого списку.
Натомість, у таких державах як Австрія, Бельгія, Данія, Італія, Литва,
Люксембург, Нідерланди, Словаччина, Фінляндія, Чехія, Естонія має місце
застосування відкритих виборчих списків, які передбачають наділення виборця
можливістю голосувати не лише за список в цілому, а й за окремих кандидатів.
Наприклад,

законодавством

Естонії, а

саме

Законом

про

вибори

до

Європейського Парламенту від 18 грудня 2002 року, закріплено положення про
те, що виборець вписує до виборчого бюлетеня у призначеному для цього місці
реєстраційний номер кандидата, за якого він віддає свій голос. У подальшому
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кандидати перерозподіляються в партійних списках відповідно до отриманої
кожним із них кількістю голосів [76].
Подібна ситуація має місце й у Литві. Зокрема, Законом Литовської
Республіки про вибори до Європейського Парламенту від 20 листопада 2003
року закріплено преференційне голосування. При цьому під останнім у Законі
розуміється волевиявлення, в ході якого виборці при голосуванні за список
кандидатів також можуть виявити свою волю відносно черговості кандидатів
даного списку. Законом також передбачена процедура, за якої виборець відмічає
у виборчому бюлетені той список кандидатів, за який він голосує “за”. Вказаний
список формується шляхом виокремлення виборцем п’яти найбільш бажаних
для нього кандидатів завдяки проставленню виборчих номерів напроти прізвищ
кандидатів із цього списку [78]. Слід зауважити, що в деяких державах,
наприклад Люксембурзі та Швеції, під час виборів до Європейського
Парламенту допускається “панашування”, тобто голосування за кандидатів із
різних виборчих списків. При цьому у Швеції виборці можуть додавати імена у
списки, або видаляти їх. У Люксембурзі відповідно до Закону від 25 лютого
1979 року (зі змінами від 1984 та 1994 років) кожний виборець має 6 голосів.
Окрім цього, дозволяється голосування як за партійні списки, так і за окремих
кандидатів в одному або різних списках. Голоси подані виборцем за кандидатів
у списках передаються відповідним партіям [24, с. 50].
Окрім процедури висування кандидатів у депутати ЄП та питання обрання
різновиду пропорційної виборчої системи в контексті застосування різних типів
виборчих списків, до компетенції внутрішнього законодавства держав-членів
Європейського Союзу також належить регулювання застосування того чи
іншого способу підрахунку голосів. Більшість держав для розподілу мандатів
використовують метод д’Ондта. Цей метод, зокрема, застосовується в Австрії,
Бельгії, Угорщині, Данії, Іспанії, Нідерландах, Португалії, Румунії, Фінляндії,
Чехії, Естонії та ін. Німеччина для визначення кількості мандатів використовує
метод Хейра-Німейєра, Люксембург – метод Хогенбах-Бішофа, Ітілія – метод
Хейра із застосуванням найбільших залишків, Латвія і Швеція – метод Сен-
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Лагю, Греція – метод виваженого представництва, який ще називають
“Eniskhimeni Analogiki”, Словаччина – метод Друпа [213, с. 103].
В Ірландії, на Мальті та Північній Ірландії, як окрузі Великої Британії,
застосовується система єдиного голосу, що передається, яка передбачає
голосування за окремих кандидатів із зазначенням уподобань виборця
відповідними цифрами (1, 2, 3 і т. д.) [261]. При цьому, якщо в законодавстві
одних держав чітко визначено назву методу розподілу мандатів і алгоритм,
відповідно до якого такий розподіл відбувається, то в деяких законах, що
регулюють

вибори

до

Європейського

Парламенту,

прописується

лише

процедура розподілу мандатів. Наприклад, Законом Естонії про вибори до
Європейського Парламенту від 18 грудня 2002 року чітко встановлюється, що
мандати розподіляються відповідно до методу д’Ондта шляхом викоритсання
ряду дільників 1, 2, 3, 4 і т. д. Числом для порівняння незалежного кандидата є
загальне число відданих за нього голосів. Мандат отримує та партія або
незалежний кандидат, чиє число для порівняння є більшим. Якщо числа для
порівняння принаймні двох партій або незалежних кандидатів є рівними, то
мандат отримує партія або незалежний кандидат, які зареєструвались раніше
[76].
На відміну від Закону Естонії, в Законі про вибори до Європейського
Парламенту Латвії від 1 травня 2009 року чітка назва методу розподілу мандатів
не зазначена. Натомість Законом встановлено докладний алгоритм, відповідно
до якого такий розподіл має відбуватися. Зокрема, для того щоб розподілити
депутатські місця Европейського Парламенту між заявленими списками
кандидатів, застосовують наступний порядок: по-перше, визначають кількість
дійсних бюлетенів, які були подані за кожний список кандидатів; по-друге,
кількість виборчих бюлетенів, що були віддані за кожний список кандидатів,
послідовно ділять на 1, 3, 5, 7 і т. д., доки кількість ділень не стане рівною
кількості заявлених кандидатів у списку; по-третє, всі отримані частки за всіма
списками кандатів нумерують в загальній зменшувальній послідовності; почетверте, депутатські місця послідовно отримують ті списки кандидатів, яким
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відповідають найбільші частки. Якщо частка, порядковий номер якої дорівнює
кількості депутатів, що обираються та дорівнює при цьому одній або кільком
наступним часткам, депутатське місце отримує список кандидатів, який був
зареєстрований першим [77]. Водночас, виходячи із зазначеного, можна
констатувати, що в Латвії під час виборів до Європейського Парламенту для
розподілу депутатських місць використовується немодифікований метод СенЛагю.
Ще одним питанням щодо виборів депутатів Європейського Парламенту,
яке регулюється на рівні внутрішнього законодавства, є питання визначення
дати проведення виборів та оголошення їх результатів. Відповідно до ч. 1 ст. 10
Акта про обрання членів Європейського Парламенту загальним прямим
голосуванням у редакції 2002 року, вибори до Європейського Парламенту
відбуваються в день та у години, які встановлюються кожною державоючленом. При цьому для всіх країн цей день знаходиться в межах одного періоду,
який розпочинається вранці четверга та закінчується у безпосередньо наступну
за ним неділю [1]. Проте, як показує практика, керуючись національними
традиціями, голосування за кандидатів у депутати до ЄП проводиться в такі дні:
у вівторок в Данії, Ірландії, Нідерландах і Великій Британії та в неділю в усіх
інших державах [279, с. 41]. Законодавством низки країн встановлено, що дата
проведення виборів до Європейського Парламенту співпадає з датою
проведення виборів до вищих законодавчих органів цих країн, а інколи і
регіональних представницьких органів. Наприклад, відповідно до Закону Бельгії
від 23 березня 1989 року (зі змінами від 1994 та 1995 років) вибори депутатів
Європейського Парламенту проводяться одночасно з виборами до Палати
представників, Сенату та регіональних представницьких органів Бельгії [24,
с. 43–44]. Подібно до вказаного, Законом Люксембургу від 25 лютого 1979 року
(зі змінами від 1984 та 1994 років) визначено, що вибори депутатів
Європейського Парламенту проводяться у той самий день, що й вибори до
національного парламенту Люксембургу [24, с. 50]. Своєю чергою, Федеральний
виборчий закон Німеччини від 16 червня 1978 року (зі змінами від 1993 та 1997
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років) встановлює, що вибори до Європейського Парламенту відбуваються
одночасно з федеральними виборами. На відміну від зазначених держав,
виборчим законодавством Естонії та Литви чітко встановлюється день
проведення виборів до ЄП. Зокрема, Законом Естонії про вибори до
Європейського Парламенту від 18 грудня 2002 року закріплено, що день виборів
припадає на період визначений Радою Європейського Союзу. Цей день – неділя.
Вибори до Європейського Парламенту оголошує Президент Республіки своєю
постановою не менше ніж за три місяці до дня виборів [76].
Така ситуація має місце й у Литві, де згідно із Законом про вибори до
Європейського Парламенту Литовської Республіки від 20 листопада 2003 року,
вибори до Європейського Парламенту проводяться в неділю, яка припадає на
той період, коли в усіх державах-членах Європейського Союзу відбуваються
вибори до Европейського Парламенту. Дата виборів призначається Сеймом
Литовської Республіки не пізніше ніж за шість місяців до неділі, яка припадає на
визначений період [78]. Зауважимо, що ч. 2 ст. 10, яка містить положення щодо
права держав-членів офіційно оприлюднювати результати виборів, була
долучена до Акта лише у 2002 році. Відповідно до неї будь-яка держава-член
може оголосити результати свого голосування лише після завершення
голосування в тій країні-члені, де виборці голосують останніми [1]. До 2002
року держави не мали права розпочинати підрахунок голосів виборців до
закінчення голосування в останній країні Європейського Союзу. Така заборона
призводила до виникнення значних технічних труднощів, а також надавала
можливість несумлінним особам маніпулювати процесом. Варто погодитися із
А. Степаняном у тому, що запровадження можливості встановлення результатів
виборів одразу після голосування, в поєднанні із забороною їх оприлюднення до
закриття дільниць в останній державі-члені, де проводиться голосування, має
попередити виникнення махінацій або маніпулювання суспільною думкою
[213, с. 108].
Таким чином, проведене дослідження становлення виборчої системи до
Європейського Парламенту дає підстави стверджувати, що зазначений процес
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безпосередньо пов’язаний із процесом формування Європейського Парламенту
як представницького, наддержавного, багатонаціонального органу, а також
розширенням його повноважень. Правовою основою виборчої системи до
Європейського Парламенту стала низка міжнародно-правових актів, які
визначили тип виборчої системи, її загальні принципи, а також встановили ряд
обмежень, зокрема виборчий бар’єр, необхідність обрання депутатів відповідно
до визначеної квоти, закріпили максимальний кількісний склад парламенту
тощо. Попри це, міжнародно-правові акти не містять конкретних положень
щодо організації виборчого процесу, зокрема, порядку нарізки виборчих
округів, визначення системи підрахунку голосів, проведення передвиборної
агітації, здійснення моніторингу виборів та ін. Ці питання регулюються
відповідними нормами національного законодавства держав-членів.
Незважаючи на існування значної кількості установчих документів ЄС,
спільні для всіх держав-членів загальні засади виборів депутатів Європейського
Парламенту були закріплені в Акті про обрання членів Європейського
Парламенту загальним прямим голосуванням від 20 вересня 1976 р. Розглянута
практика

реалізації

норм

встановлених

Актом

про

обрання

членів

Європейського Парламенту загальним прямим голосуванням від 20 вересня
1976 р. з останніми змінами, внесеними до нього відповідним Рішенням Ради у
2002 році, дає підстави стверджувати, що попри закріплення ними основних
засад виборів до Європейського Парламенту для всіх держав-членів ЄС, на
сучасному етапі зазначені норми продовжують мати рекомендаційний характер.
Оскільки більшість з них включені до національного виборчого законодавства
держав-членів, то на практиці в останніх виникають значні розбіжності у
проведенні виборів до ЄП. До таких розбіжностей, зокрема, слід віднести:
застосування пропорційної виборчої системи, або системи єдиного голосу, що
передається; наявність різних типів виборчих списків; застосування різних
підходів до нарізки виборчих округів; встановлення в різних державах-членах
неоднакового розміру виборчого бар’єра; застосування різного мінімального
віку для набуття пасивного виборчого права; наявність у різних державах-
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членах неоднакових вимог до виборців, які проживають на їх території, але не є
громадянами; надання можливості державам-членам самостійно розширювати
встановлений для всіх країн перелік випадків несумісності мандата депутата
Європейського Парламенту з іншими посадами; закріплення можливості для
держав-членів регулювати інші питання, які стосуються виборчої процедури, на
рівні внутрішнього законодавства (до таких питань, наприклад, належить
порядок висування кандидатів у депутати Європейського Парламенту,
встановлення того чи іншого способу підрахунку голосів, визначення дати
проведення виборів тощо).
Наявність зазначених розбіжностей щодо обрання депутатів ЄП різними
державами-членами Європейського Союзу, які є досить істотними, свідчить про
те, що Європейському Союзу дотепер не вдалося запровадити уніфіковану та
єдину для всіх держав-членів процедуру виборів до Європейського Парламенту.
У зв’язку з цим, як зазначає А. Кудряченко, коректніше говорити не про виборче
право Європейського Союзу щодо виборів до ЄП, а про національні виборчі
системи [173, с. 255]. Водночас зазначена теза потребує деякого уточнення.
Зважаючи на викладене, можна констатувати, що на сучасному етапі не є
доречним вживати поняття виборча система до Європейського Парламенту,
оскільки на практиці існують лише національні виборчі системи до ЄП державчленів Європейського Союзу.
Висновки до розділу 2
На основі аналізу практик проведення виборів державами-членами ЄС
можна зробити такі висновки:
1. Застосування виборчих систем державами Європейського Союзу
свідчить про використання ними під час виборів нижніх палат законодавчих
органів трьох основних типів виборчих систем – мажоритарної, пропорційної та
змішаної. Значна перевага, при цьому, належить пропорційній виборчій системі,
оскільки різні модифікації останньої використовуються для проведення виборів
нижніх палат та однопалатних парламентів у 19 із 28 державах-членах ЄС. У
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процесі застосування пропорційної виборчої системи в зазначених країнах
використовуються три основних типи партійних списків: закриті, преференційні
та відкриті. Домінування пропорційної виборчої системи утвердилося в
європейських державах наприкінці XIX – на початку XX століття та було
пов’язане з необхідністю усунення низки недоліків мажоритарної виборчої
системи, яка донині переважала в Європі. Причиною цього стало ігнорування
мажоритарною виборчою системою інтересів меншості, що призводило до
непропорційного представництва населення у законодавчому органі та
загострення політичних суперечностей. Загалом утвердження в більшості
держав ЄС саме пропорційної виборчої системи з голосуванням за відкриті
партійні списки свідчить про дотримання демократичних принципів та
міжнародних норм виборчого права у цих країнах.
2. Аналіз особливостей законодавчого регулювання виборчих систем у
державах Європейського Союзу засвідчує, що законодавством цих країн чітко
регламентуються усі аспекти процедури організації та проведення виборів, а
також визначення їх результатів. Зокрема, в розглянутих державах таку
регламентацію містять передусім конституції та спеціальні закони про вибори,
прийняття яких передбачено Основними законами. До головних аспектів
процедури організації та проведення виборів, які підпадають під регулювання
зазначеними нормативно-правовими актами, зокрема, належить: кількісний
склад парламенту, основні принципи виборчого права, тип виборчої системи,
кількість виборчих округів та число депутатів, які можуть бути обрані у цих
округах, величина виборчого бар’єра, тип партійних списків, суб’єкти
висування кандидатів та вимоги до них, умови надання пасивного та активного
виборчого права тощо. При цьому в одних державах зазначені аспекти майже
повністю знаходять відображення у тексті конституції, що вказує на значну
“конституціоналізацію” виборчого права цих країн. В інших – Конституції
закріплюють винятково базові положення про вибори. З одного боку,
закріплення базових положень про вибори в текстах конституцій виступає
гарантією незмінності виборчої системи та, як наслідок, приводить до правової

113

та політичної стабільності в країні. З іншого, у разі виникнення нагальної
потреби у зміні базових норм виборчого законодавства з’являється необхідність
внесення змін до конституцій, що є складним та тривалим процесом.
3. Розвиток нормативно-правового забезпечення проведення виборів до
Європейського Парламенту безпосередньо пов’язаний із процесом його
формування як представницького, наддержавного, багатонаціонального органу,
а також розширенням повноважень останнього. Правовою основою виборчої
системи до Європейського Парламенту стала низка міжнародно-правових актів,
які визначили тип виборчої системи, її загальні принципи, а також встановили
ряд обмежень, зокрема виборчий бар’єр, необхідність обрання депутатів
відповідно до визначеної квоти, закріпили максимальний кількісний склад
парламенту тощо. Попри це, міжнародно-правові акти не містять конкретних
положень щодо організації виборчого процесу, зокрема, порядку нарізки
виборчих округів, визначення системи підрахунку голосів, проведення
передвиборної агітації, здійснення моніторингу виборів та ін. Ці питання
регулюються відповідними нормами національного законодавства державчленів. Не зважаючи на існування значної кількості установчих документів ЄС,
спільні для всіх держав-членів загальні засади виборів депутатів Європейського
Парламенту були закріплені в Акті про обрання членів Європейського
Парламенту загальним прямим голосуванням від 20 вересня 1976 р. Розглянута
практика

реалізації

норм

встановлених

Актом

про

обрання

членів

Європейського Парламенту загальним прямим голосуванням від 20 вересня
1976 року з останніми змінами, внесеними до нього відповідним Рішенням Ради
у 2002 році, дає підстави стверджувати, що попри закріплення ними основних
засад виборів до Європейського Парламенту для усіх держав-членів ЄС, на
сучасному етапі зазначені норми продовжують мати рекомендаційний характер.
Незважаючи на те, що більшість з них включені до національного виборчого
законодавства держав-членів, на практиці в останніх існують значні розбіжності
у проведенні виборів до ЄП. До таких розбіжностей, зокрема, слід віднести:
застосування пропорційної виборчої системи, або системи єдиного голосу, що
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передається; наявність різних типів виборчих списків; застосування різних
підходів до нарізки виборчих округів; встановлення в різних державах-членах
неоднакового розміру виборчого бар’єра; застосування різного мінімального
віку для набуття пасивного виборчого права; наявність в різних державахчленах неоднакових вимог до виборців, які проживають на їх території, але не є
громадянами; надання можливості державам-членам самостійно розширювати
встановлений для всіх країн перелік випадків несумісності мандата депутата
Європейського Парламенту з іншими посадами; закріплення можливості для
держав-членів регулювати інші питання, які стосуються виборчої процедури, на
рівні внутрішнього законодавства (до таких питань, наприклад, треба віднести
порядок висування кандидатів у депутати Європейського Парламенту,
встановлення того чи іншого способу підрахунку голосів, визначення дати
проведення виборів тощо). Наявність зазначених розбіжностей щодо обрання
депутатів ЄП різними державами-членами Європейського Союзу, які є досить
суттєвими, свідчить про те, що Європейському Союзу дотепер не вдалося
запровадити уніфікованої та єдиної для всіх держав-членів процедури виборів
до Європейського Парламенту. На сучасному етапі не є коректним вживати
поняття виборча система до Європейського Парламенту, оскільки на практиці
існують лише національні виборчі системи до ЄП держав-членів Європейського
Союзу.
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РОЗДІЛ 3
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ
ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
3.1. Порівняльно-правовий аналіз парламентської виборчої системи
України в контексті розвитку виборчого законодавства
Проблема вдосконалення виборчого законодавства України не втратила
своєї актуальності з часів проголошення її незалежності. Яскравим доказом
цього є постійний процес внесення змін до виборчих законів, а також прийняття
нових. Ця тенденція, переважно, зумовлена відсутністю досвіду у побудові
демократичної виборчої системи, яка б відповідала вимогам суспільства та
міжнародним виборчим стандартам, що, своєю чергою, впливає на якість
відповідних нормативно-правових актів. Зокрема, існує також проблема
зіткнення інтересів політичних груп, які захищають власні позиції. Така
обставина приводить до побудови виборчої системи, що може забезпечити
перемогу конкретних політичних сил.
З одного боку, при побудові виборчої системи треба враховувати її
функціональний аспект, який полягає в ефективності застосування її на всіх
етапах виборчого процесу. З іншого боку, в умовах курсу на інтеграцію до
Європейського Союзу, виборча система України має відповідати міжнародним
виборчим стандартам. Лише врахування обох аспектів у побудові виборчої
системи може бути підставою для її визнання міжнародною спільнотою як
демократичної. На думку О. Радченко, для національного виборчого права
розроблено загальновизнані міжнародні стандарти, дотримання яких перебуває
у полі постійної уваги міжнародної громадськості [184, с. 6]. Зазначені
стандарти знайшли вираження у низці принципів до яких, передусім, слід
віднести:

принцип

загального

та

рівного

виборчого

права,

принцип

періодичності виборів, принцип вільних виборів, принцип прямих виборів,
принцип таємного голосування, принцип вільного створення політичних партій.

116

Новітній

виборчий

досвід

українського

суспільства

на

загальнонаціональному рівні включає в себе вибори народних депутатів УРСР у
1990 році, а також вибори до Верховної Ради України у 1994, 1998, 2002, 2006 та
2007 роках. Як стверджує Ю. Ключковський, відповідне виборче законодавство
ілюструє поступовий, хоч і нерівномірний шлях українського народу до
демократії, еволюцію ступеня законодавчої реалізації основних принципів
виборчого права, що супроводжувалася переходом від однієї до іншої виборчої
системи [17, с. 43]. Зазначені вибори проводилися відповідно до Закону про
вибори народних депутатів УРСР 1989 року та законів про вибори народних
депутатів України прийнятих у 1993, 1997, 2001 та 2004 роках. Окрім цього,
вплив на формування виборчої системи України здійснили Конституція УРСР
1978 року та Конституція України 1996 року. Варто погодитися з О. Головко та
В. Мойсієнко у тому, що кожний закон про вибори народних депутатів на
відповідному

етапі

становлення

української

державності

виступив

визначальним законодавчим актом у правовому регулюванні організації системи
народовладдя [42, с. 45].
Слід зауважити, що становлення виборчої системи до Верховної Ради
України бере свій початок з виборів, які відбулися у 1990 році. Незважаючи на
те, що на той момент Україна ще не набула статусу незалежної держави,
обраний на цих виборах склад парламенту пропрацював до 1994 року. Зазначені
вибори проводилися відповідно до Закону про вибори народних депутатів
Верховної Ради УРСР 1989 року. Наголосимо, що окрім вказаного Закону про
вибори, на виборчий процес істотно вплинула Конституція УРСР 1978 року.
Зокрема, у ч. 1 ст. 6 йдеться про те, що “керівною і спрямовуючою силою
радянського суспільства, ядром його політичної системи, державних і
громадських організацій є Комуністична партія Радянського Союзу” [117]. У
ч. 2 зазначеної статті уточнюється, що Комуністична партія визначає генеральну
перспективу розвитку суспільства, лінію внутрішньої і зовнішньої політики
СРСР [117]. Як бачимо, ст. 6 Конституції УРСР робить Комуністичну партію
визначальною в усіх сферах суспільного життя, цим самим зводячи нанівець
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вибори, як механізм формування вищого законодавчого органу відповідно до
принципів міжнародного виборчого права. Інакше кажучи, ст. 6 закріпила, що
незалежно від того, якими будуть результати виборів, розвиток сфер
суспільного життя буде регулювати Комуністична партія УРСР. Водночас глава
10 Конституції УРСР 1978 року містить основні принципи міжнародного
виборчого права, одним з яких є принцип загального, рівного, прямого
виборчого права та таємного голосування (ст. 84–88). Конституцією також
визначено віковий ценз для набуття активного та пасивного виборчого права,
який, згідно ст. 85, становить 18 років [117]. Загалом Основний закон УРСР
досить докладно регламентує процедуру виборів, оскільки окрім встановлення
базових виборчих принципів, регулює деякі аспекти виборчого процесу.
Наприклад, у ст. 90 Конституції йдеться про порядок проведення виборів по
виборчих округах та формування виборчих комісій. Подальшу конкретизацію
виборчий процес, відповідно до Конституції, знаходить у законах Союзу РСР і
Української РСР [117].
Конституцію УРСР 1978 року не можна вважати такою, що відповідає
принципам міжнародного виборчого права, оскільки вона хоча і створювала
умови для загальних, рівних, прямих та вільних виборів, їх результати не мали
значення, адже генеральний курс розвитку держави визначала Компартія.
На відміну від Конституції, Закон УРСР “Про вибори народних депутатів
УРСР” від 27 жовтня 1989 року конкретизує процедуру виборів та чітко
визначає тип виборчої системи. Зокрема, ст. 4 Закону містила положення про те,
що вибори народних депутатів Української РСР є прямими, народні депутати
обираються громадянами безпосередньо [92]. Своєю чергою, у ст. 1 Закону
передбачалося, що вибори народних депутатів Української РСР проводяться по
одномандатних виборчих округах на основі загального, рівного і прямого
виборчого права при таємному голосуванні. У ст. 2 зазначалося, що вибори
народних депутатів Української РСР є загальними, право обирати і бути
обраними мають громадяни УРСР, які досягли 18 років. Стаття 3 передбачала,
що вибори народних депутатів УРСР є рівними, кожний виборець має один
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голос, а виборці беруть участь у виборах на рівних засадах. У ст. 5 йшлося, що
голосування на виборах народних депутатів УРСР є таємним, контроль за
волевиявленням голосуючих не допускається [92]. Вказані статті Закону про
вибори народних депутатів УРСР 1989 року свідчать про закріплення у ньому
принципів

міжнародного

виборчого

права.

Варто

погодитися

з

Ю. Ключковським, який доводить що в першому власне українському
виборчому законі були усунуті найбільш значні порушення принципів
загальних, рівних, прямих і вільних виборів. Водночас питання зміни виборчої
системи не порушувалося – вона була такою самою, як і в союзному Законі про
вибори 1988 року, тобто мажоритарною [16, с. 7]. Обрання зазначеної системи
зробило Україну однією з небагатьох посткомуністичних держав, в яких не
відбулося реформування виборчої системи. Така ситуація, передусім, була
викликана тим, що в умовах відсутності впливових політичних партій
мажоритарна система надавала більші можливості оперувати владними
важелями під час виборчої кампанії для проштовхування “потрібних людей” у
парламент [25, с. 11].
Хоча Закон про вибори народних депутатів до Верховної Ради УРСР від
27 жовтня 1989 року, подібно до Конституції УРСР 1978 року, містив основні
принципи міжнародного виборчого права, він не передбачав можливості
самовисування кандидатів, чим обмежував пасивне виборче право громадян та,
як наслідок, не повною мірою відображав міжнародний принцип загального та
рівного виборчого права. Натомість, ст. 10 зазначеного Закону встановлювала,
що право висування кандидатів у народні депутати Української РСР належить
трудовим колективам, громадським організаціям, колективам професійнотехнічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, зборам виборців
за місцем проживання і військовослужбовців по військових частинах, що
знаходяться на території виборчого округу [92]. Своєю чергою, висування
кандидатів у народні депутати через відповідні колективи, які заангажовані
ідеєю соціалістично-комуністичного розвитку суспільства, перетворювало
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виборчий процес на недемократичний, адже було наперед відомо, що склад
парламенту буде прокомуністичним.
Отже, вибори до Верховної Ради УРСР у березні 1990 року проводилися
за мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості в одномандатних
округах із голосуванням у двох турах: у першому турі відповідно до ч. 2 ст. 50
Закону про вибори народних депутатів Верховної Ради УРСР для обрання
депутатом була необхідна абсолютна більшість голосів виборців, які взяли
участь у голосуванні; у другому турі, до якого допускалися лише два кандидати
(перші за кількістю голосів, отриманих у першому турі), відповідно до ст. 54
Закону для перемоги достатньою була відносна більшість голосів (стосовно
іншого кандидата). За наявності тільки двох кандидатів у першому турі і
відсутності з поміж них переможця, другий тур не проводився, а призначалися
повторні вибори з новим висуванням кандидатів (ст. 55) [92]. Зазначимо, що сам
спосіб голосування також мав свою специфіку. Він передбачав, що виборець
голосував шляхом закреслення кандидатур, яких він не підтримував. Бюлетень
вважався дійсним, якщо невикресленим залишався лише один кандидат, якому
виборець надавав свою перевагу. Як бачимо, такий спосіб обрання депутатів мав
категоричний та негативний характер, що деякою мірою ускладнювало
процедуру голосування [101, с. 95].
Загалом, розглянута система була певним аналогом виборчої системи, яка
традиційно застосовується на виборах президента Французької Республіки.
Вибори вважалися такими, що не відбулися, якщо в них взяло участь менше ніж
половина виборців округу, внесених до списків виборців [16, с. 7]. Слід
зауважити, що виборча система абсолютної більшості призводила до
ускладнення визначення переможця та необхідності проведення повторних
виборів у виборчому окрузі. Результатом цього могло стати недообрання складу
парламенту та, як наслідок, відсутність у ньому представників конкретних
виборчих

округів.

У

результаті

застосування

такої

виборчої

системи

сформований депутатський корпус складався з представників номенклатури і
тих осіб, які відбивали класові, партійні, національні, професійні, статеві
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пропорції населення. Запропоновані “згори” рішення схвалювалися одностайно,
а виборці не могли вплинути на поведінку свого представника, як і депутат – на
дії когось із міністрів [124, с. 84–86]. Водночас вибори до Верховної Ради УРСР
ХІІ скликання (або Верховної Ради України І скликання), що відбулися у березні
1990 року,

були

першими

альтернативними

виборами

в

республіці.

Депутатський корпус зразка 1990 року відрізнявся від своїх попередників як
кількісно, так і якісно. Кількість депутатів зменшилася з 650 до 450. У кожному
другому окрузі депутат мав від 4 до 8 конкурентів, у 64 округах було від 10 до
19 кандидатів, у 7 – по 20 і більше, у 130 – по 34 кандидати [14, с. 8].
Наступні вибори до Верховної Ради України, які відбулися в 1994 році,
були позачерговими. Їх призначення мало місце внаслідок тиску на структури
державної влади, який чинили шахтарі протягом літа та осені 1993 року
[124, с. 8–9]. З одного боку, трансформаційні процеси, що запроваджувалися у
суспільстві з набуттям Україною незалежності, потребували перегляду та
вдосконалення виборчого законодавства. З іншого – тривалий досвід
проведення виборів в умовах існування однопартійної системи унеможливлював
впровадження різких змін до виборчого законодавства. Про це свідчить,
зокрема, прийняття нового Закону про вибори народних депутатів України від
18 листопада 1993 року. На відміну від попереднього Закону про вибори від
27 жовтня 1989 року, цей Закон являв собою самостійну збірку правових норм,
що регламентували запровадження та функціонування виборчої системи до
Верховної Ради України. Слід звернути увагу на те, що Закон про вибори
народних депутатів України від 1993 року не спирався на норми Конституції
УРСР 1978 року, яка на час його прийняття вже втратила чинність, а відтак був
головним нормативно-правовим актом, який регулював проведення виборів в
Україні.
З обранням Україною демократичного шляху розвитку, вибори перестали
бути формальністю, а принципи міжнародного виборчого права, які відображав
Закон про вибори 1993 року, набули реального змісту [219, с. 12]. Зокрема,
перелік таких принципів був прописаний у ч. 1 ст. 1 вказаного Закону: принцип

121

загального, рівного, прямого виборчого права із застосуванням таємного
голосування. Подальшу конкретизацію ці принципи знаходять у ст. 2–5 Закону.
Так, у ч. 1 ст. 2 зазначається, що “вибори депутатів є загальними: право обирати
мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося 18 років”. У
ч. 2 цієї ж статті йшлося про те, що депутатом може бути обраний громадянин
України, який має право голосу, не молодший 25 років на день виборів, який
постійно проживає на території України не менше ніж два останні роки [81]. Як
Таким чином, ст. 2 Закону про вибори народних депутатів України закріпила
міжнародний принцип загального виборчого права, а також встановила віковий
ценз для набуття пасивного та активного виборчого права. Своєю чергою, ст. 3
цього Закону закріпила ще один принцип міжнародного виборчого права –
принцип рівного виборчого права. Зокрема, у статті йшлося про те, що вибори
депутатів є рівними, громадяни беруть участь у виборах на рівних засадах, а
кожний виборець має один голос [81]. Окрім цього, ст. 4 закріпила принцип
прямого виборчого права, який полягав у тому, що вибори депутатів є прямими,
а депутати обираються безпосередньо виборцями. Зрештою, встановлений ст. 5
принцип таємного голосування полягав у тому, що голосування на виборах
депутатів є таємним, контроль за волевиявленням виборців не допускається.
Слід зазначити, що Законом було залишено попередній тип виборчої системи, а
саме мажоритарну систему абсолютної більшості. Зокрема, у ч. 3 ст. 1 Закону
закріплювалось, що вибори проводяться по 450 одномандатних виборчих
округах на основі абсолютної більшості [81].
Як бачимо, Закон про вибори народних депутатів України від
18 листопада 1993 року, надавши перевагу попередній виборчій системі, не
вирішив проблеми якісного функціонування останньої. По-перше, на практиці
процедура визначення переможця у виборчому окрузі залишалась складною,
адже, як і раніше, потребувала проведення кількох турів голосування. По-друге,
факт визнання виборів дійсними вимагав досить високої явки громадян. Це
підтверджує ч. 3 та 4 ст. 43 Закону, в якій ідеться про те, що вибори визнаються
такими, що не відбулися, якщо в них взяло участь менш як 50 % від числа
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виборців, внесених до списків виборців даного округу, а також у зв’язку з
вибуттям всіх зареєстрованих по округу кандидатів. Обраним вважається
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 [81]. Як стверджує
А. Ткачук, визначення переможця на виборах із застосуванням системи
абсолютної більшості голосів мало катастрофічні наслідки для формування
складу парламенту України. Така обставина зумовлювалася наступними
чинниками: по-перше, застосування 50 %-го бар’єра участі виборців для
визначення виборів такими, що відбулися; по-друге, застосування двотурової
мажоритарної системи абсолютної більшості, за якої обраним в одномандатному
виборчому окрузі вважався кандидат, який отримував абсолютну більшість
голосів, у тому числі і в другому турі. Крім того, кандидат, не обраний в окрузі,
втрачав право балотуватися на повторних виборах у цьому окрузі. Унаслідок
застосування такої виборчої системи Верховна Рада України другого скликання
розпочала роботу, маючи лише трохи більше від двох третин свого
конституційного складу, і до кінця скликання жодного дня не працювала у
повному складі [218, с. 62]. Оскільки у 112 округах депутатів не було обрано,
результатом парламентських виборів 1994 року, стали багатомільйонні
додаткові витрати з бюджету та напівдієздатний парламент [25, с. 12].
На думку деяких дослідників, Закон про вибори народних депутатів
України від 18 листопада 1993 року не сприяв втіленню на практиці такого
міжнародного принципу виборчого права, як принцип вільного створення
політичних партій. З одного боку, у ст. 7 Закону допускалося висування
кандидатів у депутати від політичних партій, а отже передбачалася наявність
політичних партій в Україні як таких. З іншого – у ст. 23 Законом
встановлювалась низка вимог до політичних партій, які висувають своїх
кандидатів у народні депутати. Наприклад, у п. 2 ч. 5 ст. 23 Закону зазначалося,
що при висуванні претендента у кандидати в депутати партією (виборчим
блоком) до заяви мали додаватися такі відомості, як: список членів партії
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(партій, об’єднаних у виборчий блок), які належать до відповідного
регіонального відділення (перших 100 членів) із зазначенням прізвища, імені, по
батькові, дати народження, серії і номера паспорта, домашньої адреси [81]. Слід
погодитися з М. Рибачуком у тому, що така обставина сприяла набуттю Законом
про вибори народних депутатів України 1993 року відверто антипартійного
характеру [188, с. 85].
Зазначимо, що на відміну від Закону про вибори 1989 року Закон
1993 року містив положення, які передбачали самовисування кандидатів у
народні депутати України. Так, ст. 7 Закону 1993 року встановлювала, що право
висування кандидатів у депутати належить 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 у порядку визначеному цим Законом. При цьому відповідно до
Закону кандидат у депутати мав зібрати не менше ніж 100 підписів на свою
підтримку (ч. 9 ст. 23) [81]. Таке закріплення принципу самовисування на
законодавчому рівні свідчить про розширення пасивного виборчого права
громадян, а отже, більш повне врахування міжнародного принципу загального
та рівного виборчого права.
Наступний важливий крок у реформуванні вітчизняної виборчої системи
був пов’язаний із прийняттям Конституції України в 1996 році. Вона стала
основним опорним документом, який визначив базові норми виборчого права.
Хоча у Конституції України 1996 року не прописується тип виборчої системи,
яка повинна застосовуватися на тих чи тих виборах, у ній закріплюються
міжнародні принципи виборчого права [16, с. 16]. Натомість, ст. 77 Конституції
визначає, що порядок проведення виборів народних депутатів України
встановлюється законом. Загалом прийняття Конституції 1996 року визначило
демократичний шлях розвитку України. На це вказує ст. 1 Основного Закону, в
якій закріплено, що Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна,
правова держава [118, с. 3]. Окрім демократизації усіх сфер суспільного життя
це поклало початок нового етапу розвитку виборчого права в Україні.
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Загалом правовий аналіз Конституції України свідчить про те, що нею
встановлені політико-правові норми, на яких мають базуватися нові засади і
принципи виборчого законодавства. Серед них необхідно виокремити систему
виборів, принципи проведення виборів, періодичність чергових виборів,
суб’єкти та підстави призначення позачергових виборів до Верховної Ради
України, виключну компетенцію законодавчого регулювання виборів в Україні,
загальні

засади

утворення

Центральної

виборчої

комісії,

закріплення

конституційного виборчого права громадян України вільно обирати і бути
обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
нормативно-правове регулювання принципів здійснення активного та пасивного
виборчого права, правові засади участі політичних партій у виборах усіх рівнів,
що проводяться в Україні [27, с. 10]. Наприклад, ч. 1 ст. 36 Конституції
визначає, що громадяни України мають право на свободу об’єднання у
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 [118, с. 8–9]. Як бачимо, на відміну від
Конституції УРСР 1978 року, Конституція України 1996 року надала поштовх
розвитку політичних партій та інших громадських організацій як інструменту
впливу на формування державної політики в державі, закріпивши на
законодавчому рівні такий міжнародний принцип виборчого права, як принцип
вільного створення політичних партій.
Зокрема, у Конституції України закріплено й інші базові міжнародні
принципи виборчого права. Так, у ст. 71 визначено, 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 [118, с. 18]. Таким
чином, Конституція України 1996 року визначила демократичний вектор
розвитку усіх сфер суспільного життя, встановила базові норми виборчого
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законодавства, а також закріпила основні міжнародні принципи виборчого
права. Волночас в Основному Законі України не передбачено тип виборчої
системи, а встановлено регулювання цього питання шляхом прийняття
відповідного закону про вибори. Варто зазначити, що законодавець навмисне не
закріпив тип виборчої системи на конституційному рівні, оскільки на час
прийняття Конституції було досить складно визначити, яка саме виборча модель
є найкращою для українського суспільства. Однак, встановлення регулювання
цього питання відповідним виборчим законом, призвело до необхідності
постійних змін останнього у частині типу виборчої системи.
Перших значних змін виборча система України зазнала у 1997 році, коли
внаслідок довгих дебатів було прийнято новий Закон “Про вибори народних
депутатів

України”.

Головною

особливістю

зазначеного

Закону

було

закріплення змішаної виборчої системи у рівному співвідношенні пропорційної
та мажоритарної складових (50:50). В результаті її запровадження у виборах
29 березня 1998 року вперше взяли участь партії та виборчі блоки як самостійні
учасники, а не як суб’єкти висування кандидатів у мажоритарних округах
[28, с. 14]. Змішана виборча система була закріплена ч. 1 ст. 1 Закону про
вибори народних депутатів України 1997 року. Зазначена стаття містила також
перелік основних міжнародних принципів виборчого права, відповідно до яких
мають проводитись вибори в Україні, встановлювала кількість депутатів, які
обираються в одномандатних виборчих округах на основі відносної більшості
(225 депутатів), а також за списками кандидатів у депутати від політичних
партій, виборчих блоків партій у багатомандатному загальнодержавному
виборчому окрузі на основі пропорційного представництва (225 депутатів).
Стаття також закріплювала принцип рівного виборчого права щодо висування
кандидатів у депутати, прописувала неупереджене ставлення до них,
встановлювала рівні можливості для всіх кандидатів у проведенні виборчої
кампанії [82].
На відміну від попередніх законів про вибори народних депутатів
України, Закон 1997 року зробив виборчу систему більш функціональною,
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оскільки не лише запровадив пропорційну складову, а й вніс зміни до
мажоритарної системи виборів, надавши перевагу системі відносної більшості.
На противагу мажоритарній системі абсолютної більшості, яка тривалий час
діяла в Україні, система відносної більшості надавала можливість проводити
вибори в один тур та формувати парламент у повному складі. Запровадження
пропорційної складової змішаної виборчої системи давало змогу голосувати в
багатомандатному виборчому окрузі за політичні партії та блоки. Однак, як
зазначає Т. Кіс, таке голосування відбувалося лише за список в цілому без
надання можливостей визначення у ньому преференцій [98, с. 26]. Відповідно до
ч. 6 ст. 42 Закону про вибори народних депутатів України 1997 року, до
розподілу депутатських мандатів допускалися лише ті політичні партії, які
отримали чотири або більше відсотків голосів виборців [82]. Окрім
встановлення виборчого бар’єра, зазначена стаття містила порядок підрахунку
голосів та визначення переможців виборів. Так, у ч. 8 ст. 42 Закону
закріплювалося, що виборча квота “вираховується шляхом ділення кількості
голосів виборців у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі,
які подані за списки кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих
блоків партій, що отримали чотири або більше чотирьох відсотків голосів, на
число мандатів у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі.
Дробові залишки від ділення відкидаються” [82]. Водночас у ч. 9 ст. 42
прописувалося, що “кількість голосів, поданих за список кандидатів у депутати
від кожної політичної партії, виборчого блоку партій, ділиться на цю квоту.
Отримане ціле число є кількість мандатів цієї партії, виборчого блоку партій.
Дробові залишки використовуються для розподілу решти мандатів, які
залишаються нерозподіленими” [82].
Як бачимо, у частині пропорційного представництва Закон надав перевагу
пропорційній виборчій системі, яка за способом розподілу місць у парламенті
належить до системи найбільшої частки, що залишилася, а за способом
виявлення електоральних переваг – до типу пропорційної виборчої системи із
застосуванням жорстких виборчих списків. Перехід до нового типу виборчої
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системи, з одного боку, значно спрощував процес визначення переможців у
виборах. З іншого – позбавляв виборців можливості надавати перевагу
конкретним кандидатам, оскільки голосування відбувалося за виборчий список
партії в цілому. Тож, як зазначають М. Рибачук та І. Шкурат, запровадження
змішаної мажоритарно-пропорційної виборчої системи значно спростило
виборчий процес, надавши змогу провести вибори в один тур. При цьому
вперше за пропорційною складовою до парламенту пройшли 8 політичних
партій [188, с. 85].
Окрім визначення типу виборчої системи та деталізації її застосування
Закон закріплював перелік основних міжнародних принципів виборчого права.
Зокрема, ч. 1 ст. 1 Закону про вибори народних депутатів України 1997 року
встановила такі принципи: принцип загального, рівного, прямого виборчого
права, а також таємного голосування. Стаття 2 цього Закону закріплювала
принцип періодичності виборів. Своєю чергою, визначення вказаною статтею
політичних партій та виборчих блоків партій суб’єктами висування кандидатів у
депутати зумовлювало створення та розвиток останніх, що свідчить про
врахування ще одного міжнародного принципу виборчого права – принципу
вільного

розвитку

перерахованих

в

політичних
Законі

партій.

1997 року

Слід

зазначити,

міжнародних

що

принципів

з-поміж
необхідно

виокремити принцип загального та рівного виборчого права і принцип прямих
виборів. Порівняно з попередніми виборчими законами ці принципи зазнали
деяких змін. Зокрема, значно спрощувалася процедура самовисування, що на
відміну від Закону про вибори народних депутатів України від 18 листопада
1993 року, розширювало пасивне виборче право громадян як складової
загального виборчого права. Так, у ст. 20 Закону 1997 року, зазначалося, що
право висування кандидатів у депутати належить громадянам України і
реалізується

політичними

партіями,

виборчими

блоками

партій

та

безпосередньо громадянами шляхом самовисування, а також зборами громадян і
трудовими колективами [82]. На відміну від Закону про вибори 1993 року, Закон
1997 року не містив переліку вимог до кандидатів у народні депутати, які
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самовисуваються. До таких вимог, наприклад, належала необхідність зібрання
певної кількості підписів виборців на користь того чи іншого кандидата.
Натомість, ч. 3 ст. 22 Закону про вибори народних депутатів України від 1997
року встановлювала лише одну вимогу до кандидатів-самовисуванців – подання
до окружної виборчої комісії заяви про бажання балотуватися кандидатом у
депутати [82]. Як бачимо, значне спрощення процедури самовисування,
свідчило про зняття бар’єрів до висунення кандидатури у народні депутати
України, що, своєю чергою, стало важливим кроком на шляху до реалізації
міжнародного принципу загального виборчого права.
На відміну від міжнародного принципу загального виборчого права, який
у Законі 1997 року знайшов подальше розширення, міжнародний принцип
прямих виборів, у результаті запровадження пропорційної виборчої системи,
було дещо обмежено. Таке обмеження передусім пов’язане із застосуванням
закритих виборчих списків, які, як уже зазначалося, позбавляли виборця
можливості виражати свої уподобання щодо конкретного кандидата у народні
депутати. Під принципом прямих виборів необхідно розуміти не лише
безпосередню участь виборця у голосуванні, а й голосування останнього за
конкретного кандидата. Як бачимо, запровадивши закриті виборчі списки, Закон
1997 року позбавив виборців права голосування за конкретного кандидата у
виборчому списку, цим самим частково порушивши міжнародний принцип
прямих виборів.
Таким чином, проведений аналіз Закону про вибори народних депутатів
України від 24 вересня 1997 року, дає підстави стверджувати, що його
принциповою відмінністю від попередніх законів стало запровадження змішаної
(мажоритарно-пропорційної) виборчої системи. Такий крок привів до певного
підвищення ролі політичних партій у суспільному житті. Погодимося з
О. Головко і В. Мойсієнко в тому, що в результаті прийняття зазначеного
Закону партії почали розглядатися як механізм реального впливу на державну
політику, зокрема, на діяльність Парламенту. У Верховній Раді України
поступово почало формуватися стійке “політичне ядро” парламентських партій
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(КПУ, НРУ, СПУ, СелПУ), що свідчить про усталеність політичних орієнтацій
значної частини виборців. При цьому однієї з основних цілей політичного
структурування самого парламенту змішана система не досягла: результати
виборів у мажоритарних округах кардинально змінили підсумки голосування
щодо політичних партій та блоків [42, с. 48]. Це, своєю чергою, призвело до
виникнення проблеми стійкості політичних угруповань у самій Верховній Раді
України.

Така

обставина

була

зумовлена

незалежністю

депутатів-

мажоритарників від конкретних політичних партій, що надавало їм можливість
змінювати політичних соратників кілька разів протягом депутатської каденції.
Не зважаючи на це, головним позитивом Закону про вибори народних депутатів
України 1997 року стало запровадження більш функціональної виборчої
системи, яка давала можливість обрати повний склад парламенту протягом
одного дня. Доказом такої функціональності змішаної виборчої системи стало,
попри спроби відмови від мажоритарної складової та запровадження винятково
пропорційної виборчої системи, її збереження у Законі про вибори народних
депутатів України від 18 жовтня 2001 року.
Водночас під час реалізації Закон про вибори народних депутатів України
в редакції 1997 року виявився недосконалим, зокрема у частині організації
виборчого процесу. Це перешкоджало можливості проведення виборів у 2002
році на високому організаційному рівні. Саме практика підготовки та
проведення чергових виборів народних депутатів України у 1998 році,
повторних виборів і виборів замість депутатів, які вибули у 1998−2000 роках
висвітлили низку проблем правового регулювання виборчих відносин та
реалізації законодавства про вибори народних депутатів України [26, с. 521].
Подальшого вдосконалення виборча система України набула у Законі про
вибори народних депутатів України, який було прийнято 18 жовтня 2001 р.
Відповідно до цього Закону, з одного боку, залишалося змішана мажоритарнопропорційна виборча система (ч. 3 ст. 1) [83], а з іншого – внесено низку
істотних змін до порядку організації виборчого процесу та реєстрації
політичних партій [145, с. 81]. Зокрема, ч. 2 ст. 15 встановлювалося, що
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“початок виборчого процесу чергових виборів депутатів Центральна виборча
комісія оголошує за 90 днів до дня виборів” [83]. Це означало, що строки для
проведення передвиборної кампанії були скорочені зі 170 до 90 днів. Окрім
цього, до політичних партій, які мали намір брати участь у виборах, Законом
висувалася низка вимог, які були відсутні в попередніх законах. Так, у ст. 43 для
політичних партій запроваджувався майновий ценз у вигляді грошової застави у
розмірі 15 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Також відповідно
до ч. 1 ст. 38 Закону 2001 року “кандидатів у депутати може висувати партія, яка
зареєстрована в установленому законом порядку не пізніше як за рік до дня
виборів, виборчий блок партій за умови, що до його складу входять партії,
зареєстровані не пізніше як за рік до дня виборів” [83]. З одного боку, таке
формулювання зазначеної статті в цілому не суперечило міжнародному
принципу вільного створення політичних партій. З іншого – введення заборони
участі у виборах політичних партій, що офіційно існують менше року, частково
обмежувало зазначений міжнародний принцип, оскільки до виборів не
допускалися новостворені політичні партії.
Маємо зауважити, що надання переваги Законом про вибори народних
депутатів України від 2001 року мажоритарно-пропорційній змішаній системі не
усунуло ключових проблем обох її складових. З одного боку, застосування
закритих виборчих списків (ч. 12 ст. 66), які передбачають голосування за
партію загалом, як і раніше призводило до порушення міжнародного принципу
прямих виборів. З іншого боку, застосування мажоритарної системи відносної
більшості породжувало проблему невідповідності результатів виборів реальним
уподобанням громадян. Як зазначає В. Мороко, на парламентських виборах
2002 року 183 із 225 депутатів мажоритарників набрали менше ніж 50 % голосів
виборців. Деякі з них взагалі отримали від 10 до 20 % голосів [150, с. 112].
Водночас, подібно до попередніх законів про вибори, Закон про вибори
народних депутатів 2001 р. досить докладно розписує такі міжнародні принципи
виборчого права як: принцип загального виборчого права, яким встановлює, що
право голосу на виборах депутатів мають громадяни, яким на день виборів
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виповнилося 18 років (ч. 1 ст. 2); принцип рівного виборчого права, що
передбачає участь громадян України у виборах на рівних засадах та наявність у
кожного одного голосу (ст. 3); принцип прямих виборів, відповідно до якого
громадяни України безпосередньо обирають депутатів шляхом голосування за
кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), та за
кандидатів у депутати в одномандатних округах (ст. 4); принцип вільних
виборів, за яким виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї
волі та її вільного виявлення при голосуванні (ч. 1 ст. 5); принцип таємного
голосування, який визначає, що голосування на виборах депутатів є таємним, а
контроль за волевиявленням виборців забороняється (ст. 6) [83].
Як бачимо, Закон про вибори народних депутатів України від 18 жовтня
2001 року більш повно, ніж попередні закони про вибори відображає принципи
міжнародного виборчого права. Попри це, введення обмежень для участі у
виборах новостворених політичних партій та застосування при голосуванні
закритих виборчих списків порушують, відповідно, такі міжнародні принципи
виборчого права, як принцип вільного створення політичних партій і принцип
прямих виборів. Загалом, порівняно із законами про вибори 1993 та 1997 року,
Закон 2001 року значно детальніше регламентує виборчий процес, з метою
надання останньому більш прозорого характеру. Як зазначають І. Кресіна та
Є. Перегуда, в Законі 2001 року чітко визначено підстави скасування рішення
про реєстрацію списку кандидатів від партії або блоку, функціонування і права
спостерігачів від партій або блоків, кандидатів, міжнародних організацій та
іноземних держав, статус члена виборчої комісії, порядок оскарження дій чи
бездіяльності, рішення виборчих комісій; порядок використання друкованих
засобів

масової

адміністративної

інформації,
або

іншої

підстави

притягнення

відповідальності

за

до

кримінальної,

порушення

виборчого

законодавства тощо [124, с. 40].
Наступним кроком у реформуванні виборчої системи в Україні стало
прийняття Закону про вибори народних депутатів від 25 березня 2004 року.
Головною особливістю цього Закону став відхід від змішаної та запровадження
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винятково пропорційної виборчої системи (ч. 3 ст. 1) [84]. Відповідно до неї,
обрання всіх 450 народних депутатів України відбувалося за закритими
виборчими списками в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі.
Погоджуємося з думкою Ю. Ключковського про те, що “єдиний виборчий округ
і категоричне голосування лише за партії були тими елементами виборчої
системи, які забезпечували її простоту і зрозумілість широкому суспільному
загалу. Це був крок, спрямований на те, щоб уникнути суспільного
несприйняття цілком нового для українського електорату підходу до виборів
депутатів” [101, с. 104]. При цьому, як і у двох попередніх законах про вибори
народних

депутатів України 1997 та

2001 років, у Законі

2004 року

встановлювалося, що підрахунок голосів здійснювався з використанням квоти
Хейра, яка визначалась шляхом ділення загальної кількості бюлетенів на
кількість мандатів, що розподіляються. Те, скільки цілих квот міститиме
відсоток голосів, набраних політичною силою, відповідатиме кількості
отриманих нею мандатів [96, с. 106].
Як бачимо, перехід до пропорційної виборчої системи, по-перше,
спростив процес обрання складу парламенту, оскільки з відмовою від
мажоритарної складової відбулося спрощення процедури голосування. Подруге, значно посилив роль політичних партій у державі та сприяв їх розвитку,
як головних суб’єктів виборчого процесу, що порівняно з попереднім Законом
про вибори народних депутатів сприяло більш повній реалізації міжнародного
принципу вільного створення політичних партій. Загалом, як зазначає
С. Кальченко, позитивними наслідками застосування пропорційної виборчої
системи,

передусім

законодавчого
формування

є:

органу;

по-перше,
по-друге,

коаліційного

уряду;

стабільна
створення

політична
більших

структуризація

можливостей

по-третє, розвиток партійної

для

системи

[96, с. 106].
Водночас запровадження винятково пропорційної виборчої системи мало
свої недоліки: як і в попередніх законах про вибори, передусім слід виділити
застосування закритих виборчих списків. Останні, як зазначає О. Чуб, стали
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предметом гострих дискусій як у суспільстві, так і серед політиків. Автор
наголошує, що основою незадоволення виборців у цьому випадку стало
голосування лише за назву партії, що унеможливлювало вплив виборця на
персональний склад парламенту, оскільки до виборчого бюлетеня, згідно із
Законом, вписувалася лише перша п’ятірка кандидатів (ч. 4 ст. 78) [235, с. 836].
Як бачимо, новий Закон про вибори, хоча і змінив тип виборчої системи, не
усунув її ключової проблеми – застосування закритих виборчих списків. Це
сприяло подальшому порушенню такого міжнародного принципу виборчого
права, як принцип прямих виборів.
Одним із шляхів усунення зазначеного порушення мало б стати
запровадження відкритих виборчих списків. Однак основним аргументом проти
їх застосування стало наголошення на значному ускладненні процедури
голосування. За умов, коли суб’єктами виборчого процесу, наприклад, у
2006 році за даними ЦВК стали 45 партій (блоків), кожна з яких могла включити
до списку від 18 до 450 кандидатів, форма й розмір виборчого бюлетеня були б
надто складними [235, с. 836]. Попри зазначений аргумент, різні форми
преференційного

голосування

активно

застосовуються

в

державах

Європейського Союзу. Наприклад, у Бельгії розташування кандидатів у
виборчому списку партії здійснюється шляхом проставлення відміток навпроти
прізвищ кандидатів, яких виборець хотів би бачити у парламенті; в Італії
виборець самостійно вписує прізвища кандидатів до бюлетеня, цим самим
формуючи власний виборчий список партії; у Швейцарії та Люксембурзі
надання преференцій здійснюється шляхом розташування кандидатів за
ступенем значущості [40, с. 53]. Своєю чергою, застосування пропорційної
виборчої системи із закритими списками породжує проблему відсутності
прив’язки кандидата до конкретного виборчого округу [233, с. 40]. Відтак, треба
погодитися з В. Кафарським, що за умов, коли у формуванні виборчих списків
ключову роль відіграють лідери партії, пропорційна система нагадує радянську
однопартійну систему, коли партія сама висувала виборчий список кандидатів, а
роль виборців зводилася лише до формального голосування. Надаючи
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можливість електорату здійснювати вибір між партіями, пропорційна виборча
система із закритими виборчими списками змушує виборців звертати увагу не
на ідеологію партії, а на першу п’ятірку її списку, що, своєю чергою, негативно
впливає на формування партійної системи. Загалом відкриті виборчі списки теж
мають низку недоліків. По-перше, відсутність гарантій, щодо того, що кожен
округ матиме своїх представників у парламенті. По-друге, створення дилеми для
виборця: або підтримати ідеологію партії, або проголосувати за особистість
[97, с. 66]. Як бачимо, застосування закритих виборчих списків не є
демократичним, оскільки порушує один із базових принципів міжнародного
виборчого права. Водночас пропорційна виборча система з відкритими
списками, передусім через складність структури виборчого бюллетеня, не є
достатньо функціональною, тому запровадження її в українських реаліях
повинно мати поступовий та виважений характер.
Зазначимо, що Законом про вибори народних депутатів України 2004 року
було зменшено величину виборчого бар’єра для проходження політичної партії
(блоку) до парламенту з 4 до 3 відсотків кількості виборців, які взяли участь у
голосуванні (ч. 4 ст. 1) [84]. З одного боку, це сприяло спрощенню проходження
до Верховної Ради України більшої кількості політичних партій. Як зазначає
С. Кальченко, знизивши бар’єр до 3 %, Україна випала із загально-регіональних
тенденцій до підвищення виборчого порогу з метою уникнення розпорошеності
парламентських партій. Водночас такий крок можна розглядати як поступку для
невеликих партій із впливовими лідерами [96, с. 106]. З другого боку,
встановлення бар’єра (навіть зменшеного) призвело до часткової втрати голосів
виборців, які були віддані за політичні партії (блоки), що не подолали
встановлений виборчий бар’єр [101, с. 104]. Така обставина зумовила
порушення ще одного міжнародного принципу виборчого права, а саме
принципу рівного виборчого права. Це, своєю чергою, призводить до проблеми
невідповідності результатів виборів реальному волевиявленню народу.
Попри розглянуті недоліки пропорційної виборчої системи, що була
запроваджена Законом про вибори народних депутатів України 2004 року, та
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невідповідність окремих положень останнього низці принципів міжнародного
виборчого права, в цілому зазначений Закон, як і попередній, містить повний
перелік останніх. На відміну від Закону про вибори народних депутатів України
2001 року, в Законі 2004 року прописуються конкретні механізми реалізації
таких принципів міжнародного виборчого права, як принцип загального
виборчого права (ст. 2), принцип рівного виборчого права (ст. 3), принцип
вільних виборів (ст. 6), принцип таємного голосування (ст. 7). Наприклад,
пунктами ч. 5 ст. 3 передбачено низку механізмів реалізації принципу рівного
виборчого права, таких як: заборону будь-яких привілеїв чи обмежень
кандидатів у депутати та неможливість втручання органів державної влади і
органів місцевого самоврядування до виборчого процесу, рівне та неупереджене
ставлення останніх до кандидатів у депутати, партій (блоків), як суб’єктів
виборчого процесу; заборону використання партією (блоком) під час
фінансування передвиборної агітації інших коштів, окрім коштів виборчого
фонду партії (блоку) та коштів Державного бюджету України, виділених на
забезпечення ведення передвиборної агітації відповідно до Закону; рівне та
неупереджене ставлення засобів масової інформації до кандидатів у депутати,
партій (блоків), як суб’єктів виборчого процесу [84].
Отже, проведений порівняльно-правовий аналіз становлення виборчої
системи до Верховної Ради України у період з 1989 по 2004 рік свідчить про те,
що для цього періоду характерною є часта зміна виборчого законодавства,
зокрема у частині типу виборчої системи, що безпосередньо впливає на характер
функціонування останньої. В основу зазначеної зміни, передусім, покладено
політичний чинник – необхідність побудови виборчої системи, що може
забезпечити перемогу на парламентських виборах конкретних політичних сил.
З одного боку, кожний новий закон про вибори народних депутатів, які
слід віднести до новітнього виборчого досвіду (зокрема, Закон про вибори
народних депутатів УРСР 1989 року та закони про вибори народних депутатів
України прийняті у 1993, 1997, 2001 та 2004 роках), змінював попередньо
закріплений тип виборчої системи, внаслідок чого виборча система, яка
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застосовувалась на парламентських виборах в Україні за досить короткий період
здійснила еволюцію від мажоритарної системи абсолютної більшості до
пропорційної системи із закритими списками. З другого боку, кожний із
перерахованих

законів

тією

чи

іншою

мірою

відображав

принципи

міжнародного виборчого права (принцип загального та рівного виборчого права,
принцип періодичності виборів, принцип вільних виборів, принцип прямих
виборів,

принцип

таємного

голосування,

принцип

вільного

створення

політичних партій), які виступають критерієм для визначення ступеня
демократичності виборчої системи. Зокрема, Закон про вибори народних
депутатів до Верховної Ради УРСР від 27 жовтня 1989 року встановлював
мажоритарну виборчу систему абсолютної більшості із голосуванням у двох
турах. Її основним недоліком було ускладнення визначення переможця та як
наслідок необхідність проведення повторних виборів у виборчому окрузі.
Також, Закон не передбачав можливості самовисування кандидатів, чим
обмежував пасивне виборче право громадян, а отже, не повною мірою
відображав міжнародний принцип загального та рівного виборчого права.
Наступний

Закон

про

вибори

народних

депутатів

України

від

18 листопада 1993 року, надавши перевагу попередній виборчій системі, не
вирішив проблеми якісного функціонування останньої. По-перше, на практиці
процедура визначення переможця у виборчому окрузі залишалася складною,
адже, як і раніше, потребувала проведення кількох турів голосування. По-друге,
факт визнання виборів дійсними вимагав досить високої явки громадян.
Водночас, на відміну від Закону про вибори 1989 року, Закон 1993 р. містив
положення, якими передбачалося самовисування кандидатів у народні депутати
України, хоча і з деякими застереженнями.
На відміну від попередніх законів про вибори народних депутатів
України, Закон від 24 вересня 1997 року запровадив змішану виборчу систему у
рівному співвідношенні пропорційної та мажоритарної складових (50:50), чим
зробив останню більш функціональною, оскільки не лише запровадив
пропорційну складову, а й вніс зміни до мажоритарної системи виборів,
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надавши перевагу системі відносної більшості. Крім того, на відміну від Закону
про вибори 1993 року, Закон 1997 року значно спростив процедуру
самовисування, оскільки не містив переліку вимог до кандидатів у народні
депутати, що самовисуваються. Це свідчило про зняття бар’єрів до висунення
кандидатури у народні депутати України, що своєю чергою стало важливим
кроком на шляху до реалізації міжнародного принципу загального виборчого
права. Водночас у результаті запровадження пропорційної виборчої системи
було дещо обмежено міжнародний принцип прямих виборів. Зазначене
обмеження передусім пов’язане із застосуванням закритих виборчих списків, які
позбавляли

виборця

можливості

виражати

свої

уподобання

стосовно

конкретного кандидата у народні депутати.
Незважаючи на те, що наступний Закон про вибори народних депутатів
України, який було прийнято 18 жовтня 2001 року, залишив змішану
мажоритарно-пропорційну виборчу систему, він не усунув ключових проблем
обох її складових. З одного боку, застосування закритих виборчих списків, які
передбачають голосування за партію в цілому, як і раніше призводило до
порушення

міжнародного

принципу

прямих

виборів.

З

іншого

боку,

застосування мажоритарної системи відносної більшості породжувало проблему
невідповідності результатів виборів реальним уподобанням громадян. Водночас
зазначений Закон вніс низку істотних змін до порядку організації виборчого
процесу та реєстрації політичних партій.
На противагу розглянутим Законам, головною особливістю наступного
Закону про вибори народних депутатів від 25 березня 2004 року став відхід від
змішаної і запровадження винятково пропорційної виборчої системи. Перехід до
зазначеного типу системи, по-перше, спростив процес обрання складу
парламенту, оскільки з відмовою від мажоритарної складової відбулося
спрощення процедури голосування. По-друге, значно посилив роль політичних
партій у державі та сприяв їх розвитку як головних суб’єктів виборчого процесу,
що порівняно з попередніми Законами про вибори народних депутатів сприяло
більш повній реалізації міжнародного принципу вільного створення політичних
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партій. При цьому запровадження винятково пропорційної виборчої системи
мало свої недоліки. З-поміж них, як і в попередніх законах про вибори,
передусім потрібно виділити застосування закритих виборчих списків, яке
сприяло подальшому порушенню такого міжнародного принципу виборчого
права, як принцип прямих виборів.
На відміну від Законів про вибори народних депутатів, які містять
докладну деталізацію виборчого процесу, а також визначають тип виборчої
системи, розглянуті Конституції, а саме Конституція УРСР 1978 року та
Конституція України 1996 року, не закріплюють конкретний тип виборчої
системи. Відсутність такого закріплення значно спрощує процедуру зміни типу
виборчої системи, що своєю чергою призводить до внесення відповідних змін до
виборчих законів перед проведенням кожних наступних парламентських
виборів. У зв’язку з цим, з метою усунення зазначеної проблеми перед
Україною постає необхідність вивчення та запозичення досвіду держав
Європейського Союзу щодо способів закріплення норм виборчого права на
законодавчому рівні, зокрема на рівні Конституції. Водночас слід враховувати,
що визначення на конституційному рівні конкретного типу виборчої системи,
значно ускладнює процес її зміни навіть у тому випадку, коли таких змін
потребує суспільство.
3.2. Сучасний стан виборчої системи до Верховної Ради України та
перспективи впровадження норм виборчого права держав-членів ЄС
З часу проголошення незалежності України, виборче законодавство до
Верховної Ради України змінювалося п’ять разів – у 1993, 1997, 2001, 2004 та
2011 роках. У результаті, виборча система еволюціонувала від мажоритарної до
змішаної. З одного боку, необхідність зміни виборчої системи була зумовлена
соціально-політичною ситуацією в країні та неспроможністю політичних сил,
що пройшли до парламенту, врівноважити та стабілізувати взаємини між
гілками державної влади. З іншого, зміна виборчої системи майже завжди
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відбувалася під конкретні вибори та була зумовлена необхідністю збереження
впливу в країні політичних сил, які приймали відповідний закон про вибори.
Такі обставини дали поштовх прийняттю чергового Закону про вибори
народних депутатів України у 2011 році, яким передбачалося запровадження
змішаної виборчої системи. Остання прийшла на зміну пропорційній виборчій
системі із застосуванням жорстких виборчих списків, відповідно до якої
проводилися чергові вибори до парламенту у 2006 та позачергові у 2007 роках.
Запровадженню

змішаної

виборчої

системи

передували

дискусії

щодо

доцільності введення тієї чи тієї виборчої системи. Деякі науковці та політики
стверджували, що пропорційну виборчу систему з жорсткими списками слід
замінити на систему з м’якими списками, коли виборець самостійно обирає, за
яким порядковим номером має бути розташований той чи той кандидат у
народні депутати України. Водночас опоненти такої виборчої системи
стверджували, що українське суспільство ще не готове до подібних змін,
оскільки виборці не мають достатнього рівня правової та політичної культури,
якого б вистачило для самостійного прийняття рішення щодо визначення місця
кандидата в депутати у виборчому списку. Результатом таких дискусій стало
запровадження змішаної виборчої системи. З одного боку, на відміну від
винятково пропорційної, вона надає виборцям більше можливостей обирати
своїх кандидатів у народні депутати, що мають відношення до конкретного
регіону, а отже, вкладатимуть зусилля у його розвиток та відповідатимуть перед
своїми виборцями. З іншого, пропорційна складова змішаної виборчої системи
залишає можливість політичним групам контролювати проходження до
парламенту таких кандидатів у народні депутати, які захищатимуть інтереси
партії.
Як бачимо, виборча система України за досить короткий період зазнала
значних змін. Не зважаючи на постійне вдосконалення виборчого законодавства
на сучасному етапі, цей процес не є завершеним. З одного боку, виборча
система на законодавчому рівні може відповідати міжнародним виборчим
стандартам та вважатися демократичною, з другого – попри зазначений факт, у
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процесі функціонування такої системи може виявитися низка проблем,
спричинених впливом на виборчий процес владних органів, що зрештою
призводить до спотворення результатів виборів та перетворення останніх на
формальність. У зв’язку з цим, з метою здійснення правового аналізу виборчої
системи України в контексті становлення на законодавчому рівні та
дослідження її практичного функціонування, потрібно враховувати низку
чинників.

Як

було

встановлено

раніше,

загалом

на

формування

та

функціонування виборчої системи впливають такі чинники: політичний – тип
політичного режиму; внутрішньо-національний – національне електоральне
законодавство; міжнародний – міжнародно-правові акти. Отже, щоб встановити,
якою є виборча система в Україні на сучасному етапі, необхідно дослідити
вплив на її формування та функціонування існуючого в країні політичного
режиму,

чинного

національного

законодавства

про

вибори,

а

також

відповідність виборчої системи міжнародним виборчим стандартам, які
містяться у міжнародно-правових актах, що були ратифіковані Україною.
Попри значні досягнення на шляху становлення державності, на
сучасному етапі Україна продовжує зазнавати значних соціальних та політичних
трансформацій. Прагнучи виробити власну модель політичного розвитку,
українське суспільство намагається осмислити світовий досвід становлення
демократичного врядування з метою подальшого його втілення в умовах
українських реалій. Як відомо, базовою функціональною характеристикою
організації влади виступає поняття “політичний режим”, яке окреслює реальну
роль тих чи тих інститутів державної влади, справжній стан демократії та
способи владарювання у країні. Як зазначає А. Мельвіль, для визначення
сутності політичного режиму оперують такими його елементами, як процедури і
способи формування інститутів влади, стиль прийняття політичних рішень, тип
взаємодії влади і громадян [172, с. 134]. Крім цього, політичний режим
становить сукупність засобів і методів, за допомогою яких правлячий
політичний клас (або група класів) здійснює своє економічне і політичне
панування, владу в суспільстві [192, с. 42].
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В умовах українських реалій, вивчення існуючого в країні політичного
режиму має здійснюватися з урахуванням тривалого досвіду існування
авторитарного і тоталітарного режимів. Попри всі намагання політиків
позиціонувати Україну як демократичну державу, зазначений досвід ускладнює
відповідні трансформаційні процеси. На сучасному етапі на функціонування
політичної системи пострадянської України значно впливають колишні
радянські інститути. Це ускладнює проведення ефективних реформ в усіх
сферах суспільного життя, що своєю чергою унеможливлює остаточне
утвердження демократичного політичного режиму. Такі обставини зазначаються
й у висновках Парламентської Асамблеї Ради Європи, в яких ідеться про те, що
процес формування правової демократичної держави відбувається в Україні
надто повільно. Відповідно до цих висновків, влада в Україні недостатньо
сприяє практичному втіленню принципу верховенства права та закону
[241, с. 32].
У зв’язку з цим можна констатувати, що Україна продовжує демократичні
перетворення і перебуває на стадії демократичного транзиту, в якому слід
виділити

дві

принципові

фази:

перша

–

включає

лібералізацію

та

демократизацію режиму; друга – є фазою консолідації демократії. Слід
погодитися з І. Пантелейчук, що протягом періоду незалежності Україна не
зуміла пройти навіть першу фазу. На думку науковця, такий стан речей
зумовлений

кількома

демократичних

чинниками,

інститутів,

а

саме:

несформованістю

відсутністю
професійної

розвинених
управлінської

бюрократії та слабкістю опозиції [167, с. 25]. На нашу думку, зазначений
перелік чинників слід доповнити відсутністю взаємодії української влади та
опозиції, що призводить до несприйняття останньої як партнера та, здебільшого,
нехтування її законодавчими ініціативами. Свого часу ця проблема існувала і в
інших країнах Європи, які здійснювали демократичні перетворення. Проте
успішне завершення цих процесів стало можливим передусім завдяки
налагодженню партнерських відносин між владою та опозицією. Так, у Польщі
процеси інституційного будівництва мали неантагоністичний характер, тобто
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під час боротьби за владу ключові політичні сили, хоча й сперичалися за
конкретні питання, загалом не ставили під сумнів основи політики. Як зазначає
Т. Срібна, орієнтація на Європу піднімала роль демонстраційного ефекту:
політичні еліти свідомо намагалися поводитись “по-європейськи”, зберігати
стандарти європейської політики в різних сферах суспільного життя [207, с. 86].
Ще одним важливим чинником неспроможності України успішно завершити
фазу

лібералізації

та

демократизації

політичного

режиму

виступає

неоднорідність українського суспільства. Останнє передбачає відсутність його
національної консолідації та наявність у представників різних регіонів України
неоднакових поглядів на вирішення ключових проблем суспільного розвитку. У
зв’язку

з

цим,

актуальною

залишається

думка

німецького

вченого

Р. Дарендорфа, яку він висловив ще в 1989 році стосовно того, що “чим країна
однорідніша, тим вищий шанс вона має на успіх у процесі демократизації.
Країнам із складним етнічним, або якимось іще, складом населення доведеться,
ймовірно, займатися найближчим часом не демократизацією, а проблемами
територіальної цілісності і підтримання законності та порядку” [48, с. 70]. Як
бачимо, усі перелічені чинники ставлять під загрозу демократичні процеси в
Україні і можуть стати причиною утвердження в країні авторитарного режиму, а
отже, повернення до монополізації політичної сфери.
Крім зазначеного, процес лібералізації та демократизації політичного
режиму на сучасному етапі ускладнюється відсутністю у громадян України
необхідного рівня політичної культури. Це, передусім, виявляється у пасивному
ставленні громадян до дій або бездіяльності органів державної влади, що робить
їхню роль в управлінні державою номінальною. Здебільшого таке ставлення
виявляється через акт голосування на виборах. У період між виборами
громадяни займають позицію пасивних спостерігачів, які не виявляють активної
зацікавленості у функціонуванні політичної системи та не бажають відігравати в
ній активну роль. Як зазначають О. Радченко та Н. Дуравкіна, політичні
інститути і процеси, з одного боку, можна розглядати як продукти
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віддзеркалення політичної культури, а з іншого – вони самі становлять
підвалини формування виборчої культури [185, с. 24].
Своєю чергою, недостатній рівень політичної культури спричинює ще
одну

проблему,

яка

значно

ускладнює

успішне

завершення

процесів

лібералізації та демократизації політичного режиму в Україні. За даними
досліджень центру Разумкова, які проводились у квітні 2011 року, більше
половини опитаних респондентів у період між виборами не чинять жодного
впливу на центральну та місцеву владу (72,8 % та 62,8 % респондентів
відповідно) [212]. Зазначена ситуація зводить нанівець такі основні елементи
демократії, як участь громадян у безпосередній підготовці й прийнятті
суспільно-політичних рішень та здійсненні належного контролю за їх
виконанням у позавиборчий період [183, с. 223]. Це означає, що в багатьох
випадках при ухваленні тих чи тих суспільно важливих рішень до уваги
беруться інтереси меншості, чим порушується один з основних принципів
демократії – підпорядкування меншості більшості. Водночас зазначимо, що
попри

недостатність

реального

втілення

демократичних

принципів,

законодавство України на рівні Конституції закріплює такі важливі ознаки
демократичного політичного режиму як визнання суверенності народу –
єдиного джерела влади, виборний характер формування основних органів
державної влади різних рівнів, вільний розвиток політичних партій тощо. Однак
для успішного завершення процесів лібералізації та демократизації політичного
режиму в Україні лише законодавчого закріплення основних принципів
демократії недостатньо. Як зауважує американський транзитолог Л. Даймонд,
суспільства, що знаходяться у процесі структурної та ціннісної перебудови
системи влади можуть за багатьма ознаками нагадувати чи бути наближеними
до демократичних. Проте через відсутність у народу позаелекторальних важелів
контролю та впливу на діяльність органів державної влади, відчуття у
переважної більшості громадян своєї непотрібності політичній системі
призводять до існування неякісної демократії [45, с. 18]. У випадку України
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“неякісність” демократії виявляється у переважанні в наявному політичному
режимі ознак авторитаризму.
Окрім політичної складової на успішне завершення процесів лібералізації
та демократизації політичного режиму значний вплив чинить стан економіки в
Україні. Оскільки на сучасному етапі офіційним курсом економічного розвитку
нашої держави визначено лібералізацію та дерегуляцію економіки, то
основними проблемами на цьому шляху залишаються незавершеність процесів
структурної трансформації національної економіки, а також недостатній рівень
її конкурентоспроможності та стійкості до спадів світової кон’юнктури
[181, с. 9]. Це, своєю чергою, зумовлює нестійкий характер економічного
розвитку, який супроводжується частими внутрішньо-економічними кризами,
що негативно впливає на розвиток усіх сфер суспільного життя. Такі обставини
вимагають посилення політичного впливу на економічні процеси, що може
призводити

до

гальмування

тенденцій

лібералізації

та

демократизації

політичного режиму. У зв’язку з цим, слід погодитися з А. Шевчук, що перехід
до демократії значно полегшується за сприятливого стану економіки й
утруднюється в умовах її кризи [241, с. 31].
Як бачимо, вивчення процесу пострадянських трансформацій в Україні
дає підстави стверджувати неможливість чіткого визначення типу політичного
режиму.

Водночас,

зауважимо,

що

Україна

продовжує

демократичні

перетворення та перебуває на стадії демократичного транзиту. На цьому шляху,
в сучасних умовах, перед Україною постає низка проблем, які ускладнюють
успішне завершення формування в країні демократичного політичного режиму.
До основних чинників, що стають на заваді зазначеному процессу, зокрема
належать: відсутність розвинених демократичних інститутів; несформованість
професійної управлінської бюрократії; слабкість опозиції та здебільшого
нехтування її законодавчими ініціативами з боку влади; неоднорідність
українського суспільства й наявність у представників різних регіонів України
неоднакових поглядів на вирішення ключових проблем суспільного розвитку;
відсутність у громадян України необхідного рівня політичної культури, що
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виявляється в пасивному ставленні останніх до дій або бездіяльності органів
державної влади; нехтування інтересами більшості населення з боку меншості,
що

володіє

економічного

владою,

або

розвитку,

економічним

який

ресурсом;

супроводжується

нестійкий

частими

характер

внутрішньо-

економічними кризами.
Наявність зазначених чинників, перелік яких не є вичерпаним, дає
підстави стверджувати, що на сучасному етапі в нашій країні сформувався, так
званий, змішаний або гібридний демократично-авторитарний політичний
режим. Приміром американський вчений Т. Карозес доводить, що останньому
притаманні шість основних ознак, які дослідник виокремлює на основі аналізу
процесів

становлення

гібридних

політичних

режимів

у

колишніх

пострадянських країнах. По-перше, за такого типу режиму інтереси громадян не
завжди беруться до уваги або ігноруються; по-друге, рівень політичної участі в
період між виборами є низьким; по-третє, правові норми часто порушуються;
по-четверте, результати виборів не відповідають дійсному волевиявленню
електорату і тому фактично нелегітимні; по-п’яте, спостерігається максимально
низький рівень довіри до державних інститутів; по-шосте, функціонування
державних органів влади загалом не відповідає вимогам суспільства [255, с. 10].
Виходячи із зазначених ознак гібридного політичного режиму та
перелічених чинників, що характеризують політико-економічну ситуацію в
Україні, можна констатувати, що на сучасному етапі в нашій країні утворений
змішаний

політичний

режим,

який

має

ознаки

авторитарного

та

демократичного. З другого – на законодавчому рівні декларуються демократичні
засади формування та функціонування органів держави. З іншого, монополізація
влади певними політичними силами та відсутність впливової опозиції надає
зазначеному

режиму

ознак

авторитаризму.

Саме

наявність

останніх

відтерміновує утвердження в Україні процесів демократичної консолідації,
основними ознаками якої є подолання інституціональної кризи, легітимація
влади, ефективне функціонування політичної системи та зростання політичної
стабільності. Лише наявність цих ознак дає підстави стверджувати про
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формування в країні зрілої демократії, яка, на думку деяких науковців,
встановлюється не одразу, а через одне-два покоління [241, с. 34]. Парадокс
сучасного “демократичного” режиму в Україні, як зазначає М. Головатий,
полягає в тому, що народ, будучи (за Конституцією) єдиним джерелом влади,
фактично такої влади не має і не здійснює ані законодавчої, ані виконавчої
[41, с. 131].
Наявність в Україні змішаного демократично-авторитарного політичного
режиму безпосередньо впливає на практичне функціонування виборчої системи.
Хоча Україна й іде по шляху вдосконалення виборчого законодавства та
зміцнення багатопартійності, її виборча система виступає інструментом для
реалізації політичних амбіцій представників влади та легітимації повноважень
останніх.
В умовах усталеного демократичного політичного режиму виборча
система, заснована на принципах демократії, забезпечує всебічну та повну
реалізацію виборчих прав громадян, не допускаючи перетворення виборчого
процесу на технічну процедуру, яка має місце за авторитарного та тоталітарного
політичних

режимів.

Cтановлення

демократичного

політичного

режиму

відбувається крізь призму реалізації принципів демократії [152, с. 712]. Як було
встановлено раніше, до основних демократичних принципів, що забезпечують
формування та функціонування демократичної виборчої системи, можна
віднести такі: принцип представницького характеру державної влади; принцип
виборності влади; принцип плюралізму та свободи політичної діяльності;
принцип визнання в державному і громадському житті верховенства права. З
одного боку, для України характерним є закріплення зазначених принципів на
рівні законодавства, в тому числі й Конституції. Ю. Мудрик доводить, що таке
закріплення робить зазначені принципи статичними, тобто такими, що
формують непохитний базис та визначають пріоритетний напрям розвитку
суспільства [152, с. 712]. З другого боку, авторитарна складова змішаного
політичного режиму, сформованого в Україні на сучасному етапі, надає
зазначеним принципам формального характеру. Концентрація влади в рухах
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невеликої групи осіб з метою реалізації власних інтересів, що має місце за
авторитарного типу політичного режиму, нівелює такі демократичні принципи,
як принцип представницького характеру та виборності влади, й значно обмежує
реалізацію принципів плюралізму та верховенства права. Нівелювання
зазначених принципів, своєю чергою, позбавляє наявну в Україні виборчу
систему необхідних умов для її розвитку, як демократичної виборчої системи.
Зокрема, фальсифікації, які мають місце під час підрахунку голосів на виборах
призводять до спотворення волевиявлення електорату, що зумовлює зниження
довіри до державних інститутів, які часто діють в інтересах меншості, а не
суспільства загалом.
Таким чином, за умов демократично-авторитарного політичного режиму
виборча система стає інструментом для досягнення влади конкретними групами
з метою її подальшого використання та утримання. Попри закріплення основних
демократичних принципів на законодавчому рівні (впровадження принципів
представницького характеру та виборності влади, проголошення України
правовою державою тощо), на сучасному етапі вони не набули практичної
реалізації і продовжують залишатися орієнтирами для суспільного розвитку. У
зв’язку з цим, про практичне втілення демократичної виборчої системи в
Україні також говорити зарано, оскільки застосування закріпленої на
законодавчому рівні виборчої системи не забезпечує проведення демократичних
вільних виборів. Натомість основною функцією виборчої системи, сформованої
в нашій країні на сучасному етапі, залишається легітимація повноважень
представників влади. Тому єдиним шляхом для створення умов перетворення
виборчої системи України на таку, що дає змогу проводити демократичні
вибори, є успішне завершення процесів демократичного транзиту та розбудова
демократичної держави. Лише за таких умов можливе зростання впливу
громадян на прийняття політичних рішень та формування представницьких
органів у процесі демократичних вільних виборів [39, с. 182].
Поряд з існуючим у країні типом політичного режиму, на формування та
функціонування виборчої системи в Україні безпосередній впливають ще два не
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менш

важливі

чинники:

національне

електоральне

законодавство

та

міжнародно-правові акти. Основу національного електорального законодавства
становить закон про вибори народних депутатів, який визначає тип виборчої
системи та особливості її застосування. Останні зміни до виборчого
законодавства були внесені Законом про вибори народних депутатів України від
17 листопада 2011 року. З-поміж основних змін, які встановлювлися зазначеним
Законом, необхідно виокремити такі: запровадження змішаної пропорційномажоритарної виборчої системи; позбавлення виборчих блоків права брати
участь у виборах; збільшення прохідного бар’єра для політичних партій;
надання можливості кандидатам по мажоритарним округах висуватися партіями
або шляхом самовисування.
Прийняттю Закону про вибори народних депутатів України у 2011 році
передувала низка підготовчих дій, метою яких було вдосконалення виборчого
законодавства в Україні. Зокрема, відповідно до Указу Президента України від
2 листопада

2010

року

“Про

Робочу

групу

з

питань

удосконалення

законодавства про вибори” було поставлено завдання привести відповідно до
загальновизнаних

міжнародних

демократичних

стандартів

виборче

законодавство з метою прискорення його кодифікації [224]. До складу Робочої
групи були включені українські та міжнародні експерти з питань виборчого
законодавства. Результатом їхньої роботи, згідно з Указом, мала стати
підготовка законодавчих пропозицій щодо комплексного та системного
вдосконалення регулювання питань проведення виборів в Україні [224]. В
результаті, Робочою групою було розроблено проект закону про вибори
народних депутатів України, який враховував рекомендації й зауваження
Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ [182]. Слід зауважити, що вказаними
міжнародними експертними організаціями було внесено пропозиції щодо
запровадження в Україні виборчої системи, яка складається з пропорційної
системи на основі відкритих списків та множинних регіональних виборчих
округів. Однак зазначена пропозиція була відхилена на підставі того, що
“Кодекс належної практики у виборчих справах, ухвалений Венеціанською
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комісією на її 52 пленарній сесії (Венеція, 18–19 жовтня 2002 року), не містить
застережень щодо порядку висування кандидатів на виборах та характеру
виборчої системи. Тому це є внутрішньою справою країни” [182].
Поряд із Робочою групою, з метою удосконалення законодавства про
вибори, у Верховній Раді України було створено тимчасову спеціальну комісію.
Результатом роботи останньої мало стати розроблення єдиного узгодженого
проекту закону “Про вибори народних депутатів”. Створення зазначеної комісії
викликане тим, що у парламенті було зареєстровано п’ять законопроектів про
вибори народних депутатів, поданих представниками різних політичних сил.
Серед зазначених законопроектів необхідну підтримку отримав проект закону
поданий

парламентською

більшістю.

Останній

являв

собою

дещо

доопрацьовану версію законопроекту, який свого часу був підготовлений
Робочою групою, створеною відповідно до Указу Президента України.
Принципова відмінність цього законопроекту від інших полягала в тому, що він
єдиний

передбачав

запровадження

змішаної

мажоритарно-пропорційної

виборчої системи. Усі інші законопроекти фактично були різновидами чинного
до останнього часу закону про вибори народних депутатів із суто пропорційною
виборчою системою. Така відмінність законопроектів відображала інтереси
представлених у парламенті основних політичних сил [214, с. 4–5]. Незважаючи
на це, 17 листопада 2011 року Верховна рада України прийняла за основу та в
цілому як закон законопроект “Про вибори народних депутатів”, який був
узгоджений тимчасовою спеціальною комісією парламенту. Загалом це рішення
підтримали 366 народних депутатів [214, с. 3].
Як уже зазначалося, головною особливістю цього Закону стала заміна суто
пропорційної виборчої системи змішаною – мажоритарно-пропорційною
виборчою системою. Так, відповідно до ч. 3 ст. 1 Закону про вибори народних
депутатів України від 2011 року, вибори до Верховної Ради України
здійснюються за змішаною (пропорційно-мажоритарною) виборчою системою.
Зокрема,
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списками кандидатів у депутати від політичних партій. Решта 225 депутатів
обираються за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних
виборчих округах [85]. Зазначимо, що з часу проведення перших виборів до
Верховної Ради України в 1994 році, виборче законодавство зазнавало
неодноразових змін – відбувалися переходи від мажоритарної до пропорційної
виборчих систем. Водночас жодна з останніх не зазнавала такої нищівної
критики, як пропорційна виборча система на основі висування кандидатів
політичними партіями, яку було закріплено законом “Про вибори народних
депутатів України” від 25 березня 2004 року та застосовано у 2006 та 2007 роках
на чергових і позачергових парламентських виборах відповідно. Основними її
недоліками називали такі: відсутність зв’язку з виборцями, корупцію в основі
складання виборчих списків, низьку кваліфікацію депутатського корпусу,
позбавлення відповідальності партій, а депутатів самостійності в ухваленні
рішень [231, с. 111].
Не зважаючи на неоднозначне ставлення різних політичних сил до
мажоритарно-пропорційної виборчої системи, наявність зазначених недоліків
суто пропорційної виборчої системи привела до того, що врешті було прийнято
рішення перейти до практики застосування змішаної виборчої системи. Досвід
використання такої системи в Україні не є новим. Причинами повернення до
зазначеної системи були намагання усунути недоліки різних типів виборчої
системи, що використовувалися на парламентських виборах в Україні раніше.
Окрім вказаних недоліків пропорційної виборчої системи, під час застосування
суто мажоритарної виборчої системи мало місце надмірне використання
адміністративного ресурсу та “скуповування електорату” [237]. Загалом, хоча
мажоритарно-пропорційна виборча система не усуває зазначених недоліків, а
лише зменшує їх вплив, до основних її позитивів належать сприяння розвитку
політичних партій та наявність відповідальності депутатів-мажоритарників
перед своїми виборцями.
Попри це, Закон про вибори народних депутатів 2011 року не був
позитивно оцінений міжнародними експертами з виборчого права, зокрема,
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представниками Венеціанської комісії та Міжнародної фундації виборчих
систем (IFES). Така позиція міжнародної спільноти обґрунтовувалася передусім
тим, що виборча система, запроваджена зазначеним Законом, сприяє
проходженню до парламенту провладних партій за рахунок використання
адміністративних ресурсів [198]. Окрім цього, як уже зазначалося, у Законі не
було враховано одну з рекомендацій міжнародних організацій – про
необхідність запровадження в Україні пропорційної виборчої системи із
застосуванням відкритих списків [182].
Проблема

запровадження

відкритих

виборчих

списків

в

Україні

неодноразово порушувалась як представниками різних політичних сил, так і
науковцями. На думку М. Ставнійчук, існує кілька об’єктивних причин
необхідності запровадження відкритих виборчих списків в Україні. По-перше,
склад парламенту, обраний за пропорційною системою із застосуванням
закритих списків, не відповідає принципам електорального та регіонального
представництва. Так, серед 450 народних депутатів, обраних за результатами
позачергових виборів 2007 року, у Києві проживало близько 61 % від загальної
кількості, тоді як частка киян у населенні України становить лише близько 6 %.
По-друге, науковець вважає, що зазначена виборча система істотно послаблює
зв’язок виборців зі своїми обранцями, що нівелює елемент персональної
відповідальності депутатів перед громадянами. По-третє, при використанні
закритих виборчих списків має місце невиправдане посилення ролі лідерів
парламентських фракцій і одночасне знецінення “рядового” депутатського
мандата. По-четверте, в таких умовах неможливе становлення політичних
партій із партнерськими внутрішньопартійними стосунками, де члени партії
об’єднані спільними ідеологічними та морально-етичними поглядами. Партії
формуються насамперед як партії вождиського типу, що негативно впливає на
якість партійної системи. По-п’яте, через відсутність персоніфікованого
якісного відбору депутатського корпусу відбувається катастрофічне зниження
його професійного рівня, а відтак – зниження темпів і, головне, якості
законотворення [210, с. 4]. За таких умов, народ, який відповідно до Конституції
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України є основним джерелом влади, на практиці позбавляється можливості
впливати на якісний склад парламенту. Це, своєю чергою, негативно
позначається на ролі політичних партій в суспільстві, які втрачають здатність
виражати інтереси широких соціальних верств населення. Натомість, такі партії,
здебільшого, представляють інтереси передусім своїх лідерів, які в подальшому
формують вигідний для них виборчий список. Тож, запровадження відкритих
виборчих списків не є єдиною альтернативою удосконалення української
виборчої системи. Як зазначає М. Михальченко, можливою оптимальною
моделлю виборчої системи в Україні могла б стати англійська, відповідно до
якої політичні партії змагаються в одномандатних округах, а виборець
безпосередньо обирає свого депутата. При цьому може бути не 450
одномандатних виборчих округів, а, наприклад, 150 багатомандатних округів, де
обиратимуть одразу три депутати. Можливі й інші варіанти, але головне, щоб
виборці обирали конкретну людину, яка б несла відповідальність перед ними, а
не перед лідером партії [146, с. 17].
Окрім проблеми запровадження в Україні відкритих виборчих списків та
удосконалення виборчої системи, ще одним питанням, яке останнім часом усе
частіше порушується, є необхідність кодифікації виборчого законодавства та
прийняття єдиного комплексного акта – виборчого кодексу України. Зокрема,
зазначена проблема неодноразово обговорювалася представниками Центральної
виборчої комісії. Так, М. Ставнійчук ще у 2004 році наголошувала на тому, що
“практика

реалізації

виборчого

законодавства

України

підштовхує

до

оптимізації й лібералізації виборчих і референдумних процедур та на цій основі
проведення їх уніфікації” [211, с. 10]. Доцільно зазначити, що кодифікація як
спосіб удосконалення, систематизації нормативних актів виступає також і
способом створення сталого та ефективного виборчого законодавства, оскільки
передбачає скасування застарілих норм й заповнення прогалин, усунення
розбіжностей між законами. О. Волощук вказує на те, що саме у процесі
кодифікації можливе усунення дублювання та суперечностей між чотирма
основними виборчими законами в Україні: “Про вибори Президента України”,
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“Про вибори народних депутатів України”, “Про вибори депутатів Верховної
Ради АР Крим, сільських, селищних, міських голів і місцевих рад”, а також “Про
всеукраїнські та місцеві референдуми”. Погодимося з автором у тому, що
зазначена кодифікація має відбутися шляхом прийняття Виборчого кодексу
України, який зніме з порядку денного досить багато проблем у галузі
виборчого законодавства. Адже загальновідомим є факт, що існування кількох
законів з одного або близьких предметів регулювання, та ще й прийнятих у різні
часи і подекуди неузгоджених, вимагає їх взаємного узгодження, а це потребує
внесення змін чи доповнень до відповідних актів [33, с. 77]. З огляду на це, ані
питання кодифікації виборчого законодавства, ані пошук оптимальної моделі
виборчої системи на сучасному етапі для України не є першочерговими.
Порушення виборчого законодавства, які мали місце під час проведення
виборчих кампаній, на яких застосовувалися різні типи виборчих систем, не
можуть бути усунені лише шляхом запровадження в Україні відкритих
виборчих списків, або узгодження виборчого законодавства. Причиною
зазначених порушень є наявність в Україні змішаного демократичноавторитарного

політичного

режиму,

який

може

ставити

під

сумнів

демократичність закріпленої чинним законодавством виборчої системи. Це
підтверджує той факт, що для побудови в Україні демократичної виборчої
системи необхідна наявність національного виборчого законодавства, яке б
відповідало принципам міжнародного виборчого права та демократичного
політичного режиму, що забезпечує функціонування такої виборчої системи.
На сучасному етапі національне виборче законодавство закріплює низку
особливостей виборчої системи, які відрізняють її від інших виборчих систем,
що раніше застосовувалися на виборах до Верховної Ради України. Незважаючи
на те, що за змішаною виборчою системою вже проводилися вибори до
парламенту у 1998 та 2002 роках, сучасна мажоритарно-пропорційна виборча
система має низку відмінностей. До особливостей сучасної виборчої системи
належить: по-перше, заміна пропорційної виборчої системи змішаною; по-друге,
збільшення прохідного бар’єра для політичних партій; по-третє, позбавлення
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виборчих блоків права брати участь у виборах; по-четверте, впровадження
процедури самовисування в одномандатних мажоритарних виборчих округах;
по-п’яте, заборона висуватися кандидатам у народні депутати одночасно по
мажоритарному округу та за виборчим списком політичної партії.
Нагадаємо, що змішана мажоритарно-пропорційна виборча система не є
новою для України. Тож, повернення саме до цього типу виборчої системи
свідчить про ефективність та функціональність останньої. Варто зауважити, що
сучасна

світова

практика

має

значну

кількість

прикладів

успішного

застосування змішаної виборчої системи як у розвинених демократичних
державах, так і у “перехідних” країнах, демократичні традиції яких знаходяться
на стадії формування. Серед країн, що ефективно використовують зазначену
виборчу систему слід назвати Німеччину, Литву, Грузію, Словенію та ін.
[22, с. 30]. Зокрема, лінійна змішана виборча система, яка відповідно до Закону
про вибори народних депутатів від 2011 року застосовується в Україні, вже
більше ніж півстоліття успішно діє в ФРН, де одна половина депутатів нижньої
палати парламенту обирається в одномандатних округах за мажоритарною
системою відносної більшості, а друга половина – за пропорційною системою на
основі партійних списків, запропонованих в суб’єктах федерації. Відповідно
кожному виборцю надається два голоси. Один подається за одного кандидата в
окрузі, а другий – за один із списків політичних партій [238, с. 344]. Обрання
зазначеної системи для вибору депутатів бундестагу пов’язано з тим, що ця
виборча система нейтралізує недоліки мажоритарних та пропорційних виборчих
систем, дає змогу забезпечити формування стійкої парламентської більшості
при максимальному врахуванні інтересів малих соціальних груп. Попри
схожість між виборчими системами Німеччини та України, погодимося з
думкою Ю. Шведа щодо запровадження змішаної виборчої системи в нашій
країні
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сформованого ними уряду [238, с. 346]. Зокрема, така виборча система
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німецькому і українському варіантах застосовується метод встановлення
результатів виборів, заснований на квоті Хейра та правилі найбільших залишків.
Остання небезпідставно вважається найбільш простою та зрозумілою, а тому є
найбільш розповсюдженою. Так, відповідно до ч. 8, 9 ст. 98 Закону про вибори
народних депутатів від 17 листопада 2011 року, розподіл депутатських мандатів
відбувається у такий спосіб: кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у
депутати, включених до виборчого списку партії (що подолала бар’єр у 5 %),
ділиться на виборчу квоту. Ціла частина отриманого числа становить кількість
депутатських мандатів, що отримали кандидати у депутати від цієї партії.
Партії, виборчі списки від яких мають більші порівняно з іншими дробові
залишки після ділення на виборчу квоту, отримують по одному додатковому
депутатському мандату, починаючи з виборчого списку партії, що має
найбільший дробовий залишок. Якщо дробові залишки у двох чи більше
виборчих списках партій однакові, першим додатковий депутатський мандат
отримує той виборчий список партії, за кандидатів у депутати від якої віддано
більшу кількість голосів виборців. Розподіл додаткових депутатських мандатів
закінчується після вичерпання загальної кількості депутатських мандатів у
загальнодержавному окрузі [85]. Попри те, що відповідно до Закону
встановлення результатів виборів під час застосування квоти Хейра та правила
найбільших залишків відбувається у два етапи, зазначений спосіб є досить
простим, оскільки не вимагає складних підрахунків. Як зазначає М. Афанасьєва,
перевагою зазначеного методу передусім є те, що він, на відміну від інших
виборчих квот та правил розподілу, не порушує принципу пропорційності.
Збереження вказаного принципу, за визначенням науковця, відбувається за
рахунок того, що число мандатів, які отримує політична партія, не є меншим,
ніж округлення “ідеальної частки” (результату поділу голосів поданих за партію
на виборчу квоту, тобто середньої “вартості” одного мандата вираженої у
кількості голосів виборців) до найменшого цілого, і не є більшим, ніж “ідеальна
частка”, округлена до найбільшого цілого [4, с. 198]. Саме можливість
збереження принципу представництва та простота у підрахунку голосів зробили
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можливим застосування змішаної виборчої системи в Німеччині протягом
тривалого часу, а також забезпечили незмінність методу розподілу депутатських
мандатів в Україні. Цей метод був законодавчо закріплений в усіх законах про
вибори народних депутатів, відповідно до яких проводилися вибори до
Верховної Ради України у 1998, 2002, 2006, 2007, 2012 роках.
Поряд зі зміною типу виборчої системи її важливою особливістю є також
збільшення прохідного бар’єра для політичних партій. У світовій практиці
відоме застосування двох типів виборчого бар’єра – легального та ефективного.
Легальний

виборчий

бар’єр

використовується

у

виборчих

системах

пропорційного представництва і визначається як законодавчо (легально)
встановлена певна кількість або певна частка (відсоток) голосів виборців,
поданих на підтримку списку кандидатів, необхідних для участі у розподілі
мандатів. Ефективний виборчий бар’єр відіграє ту саму роль, однак не
встановлюється наочно, а є наслідком інших параметрів – виборчої формули
та/або магнітуди округу [101, с. 22–23]. Законом про вибори народних депутатів
України від 17 листопада 2011 року встановлено легальний виборчий бар’єр у
5 % голосів виборців [85]. Зазначимо, що на чергових та позачергових
парламентських виборах у 2006 та 2007 роках застосовувався 3 %-й виборчий
бар’єр. Зменшення прохідного бар’єра було однією з умов голосування за Закон
про вибори народних депутатів України від 25 березня 2004 року представників
менш потужних політичних партій, а також депутатів-мажоритарників, які мали
намір створити нові (чи очолити існуючі) політичні партії [169, с. 22].
Встановлення 5 % прохідного виборчого бар’єра в 2011 році було ініційовано
провладною більшістю. Підвищення бар’єра призвело до зменшення шансів
невеликих політичних партій потрапити до Верховної Ради України, що, за
словами І. Гербута, зумовило неможливість оновлення політичних еліт та
представлення інтересів малих груп виборців. Зокрема, як зазначає науковець,
високий прохідний бар’єр позбавляє можливості національних меншин мати
своїх представників у парламенті. Натомість європейська практика засвідчує,
що організаціям меншин надається право висувати своїх кандидатів, при цьому
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позбавляючи їхні виборчі списки необхідності долати прохідний бар’єр
[39, с. 179]. Із зазченого, впливає, що підвищення виборчого бар’єра, передусім
було викликане бажанням провладної більшості утримати владу. Під час
впровадження

такого

заходу

не

було

враховано

досвіду

розвинених

демократичних країн щодо вирішення національних конфліктів у суспільстві
шляхом залучення представників національних меншин до роботи парламенту.
Водночас підвищення прохідного бар’єра, яке дає можливість отримати мандати
лише представникам впливових політичних партій, забезпечує формування
достатньо стабільного уряду, що загалом позитивно впливає на розвиток країни.
Поряд зі збільшенням прохідного бар’єра для політичних партій
особливістю нової виборчої системи стало позбавлення виборчих блоків права
брати участь у виборах. Відповідно до ст. 12 Закону про вибори народних
депутатів України від 17 листопада 2011 року, з-поміж суб’єктів виборчого
процесу визначено, зокрема, партію, що висунула кандидата у депутати [85]. На
відміну від попереднього Закону про вибори народних депутатів України, який
було прийнято 25 березня 2004 року, зазначена стаття не визначає блоки
політичних партій суб’єктами виборчого процесу [84]. Як і у випадку із
підвищенням прохідного бар’єра, позбавлення виборчих блоків права брати
участь у виборах має, здебільшого, політичну доцільність. У такий спосіб
представники

влади

звужують

коло

політичних

конкурентів

шляхом

унеможливлення участі у виборах великих об’єднань опозиційних політичних
сил та усувають від виборів ті блоки партій, які є вже добре відомими в
суспільстві [169, с. 22]. Як бачимо, обмежуючи коло суб’єктів парламентських
виборів, законодавець йде всупереч європейській практиці, яка може
обмежувати участь блоків у виборчій кампанії, проте не забороняє її повністю.
Водночас ставлення українського суспільства до такої заборони є досить
однозначним. З одного боку, існує критика виборчих блоків, передусім, за те,
що останні включають до свого складу маргінальні політичні партії, які
самостійно не набрали б й 1 % голосів виборців [58]. З іншого, як зазначає
заступник голови Центральної Виборчої Комісії А. Магера, заборона участі
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виборчих блоків у виборах сприятиме розвитку політичних партій, адже
підвищуватиме відповідальність останніх та зумовлюватиме їхнє ідеологічне
наповнення [137, с. 36]. Враховуючи викладене, в цілому позбавлення виборчих
блоків права брати участь у виборах має позитивні наслідки, оскільки така
заборона не дає можливості маловідомим політичним партіям проходити до
парламенту.
Ще однією особливістю сучасної мажоритарно-пропорційної виборчої
системи стало впровадження процедури самовисування в одномандатних
мажоритарних виборчих округах. Так, відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону про
вибори народних депутатів України від 17 листопада 2011 року, “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” [85]. Як бачимо, на відміну від
попереднього Закону про вибори народних депутатів України від 2004 року,
який єдиним суб’єктом висування кандидатів у народні депутати визначав
політичні партії, новий Закон про вибори народних депутатів України від 2011
року, розширив коло таких суб’єктів, запровадивши процедуру самовисування.
Слід зауважити, що суть самовисування полягає в тому, що: будь-яка особа, яка
відповідає встановленим законодавством вимогам, може самостійно висувати
свою кандидатуру на виборну посаду [20, с. 10]. У світовій практиці процедура
самовисування може супроводжуватися вимогою необхідності підтримки
кандидата деякою кількістю виборців, що виражається у збиранні підписів
останніх. Законом про вибори народних депутатів України від 2011 року такої
підтримки не передбачено, натомість ч. 2 ст. 56 встановлюється грошова застава
[85]. З одного боку, відсутність процедури збору підписів забезпечує
можливість отримання статусу кандидата у народні депутати України будь-якою
особою, що має активне виборче право. Це означає, що допуск до виборчих
змагань можуть отримати особи, які взагалі не користуються підтримкою та
повагою в тому чи іншому виборчому окрузі, що не допускається за наявності
процедури збору підписів. Окрім цього, її застосування призводить до
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обмеження пасивного виборчого права. Крім того, законодавче закріплення
необхідності внесення грошової застави, як єдиної умови допущення кандидата
до виборчих змагань, свідчить про те, що участь у виборах більше залежить від
його матеріального становища, ніж від рівня підтримки з боку електорату. У
зв’язку з викладеним, погодитмося з М. Бучиним у тому, що найоптимальнішим
є одночасне застосування процедури збору підписів і грошової застави, що
передбачається законодавством деяких країн. У такому випадку суб’єкт, який
зібрав достатню кількість підписів на свою підтримку, реєструється на основі
зазначеного. За цих умов грошова застава йому повертається. Якщо суб’єкт
виборчого процесу не зміг зібрати достатньо підписів, він реєструється на
основі грошової застави [20, с. 12].
Окрім наведених особливостей сучасної виборчої системи, не менш
важливою є заборона висуватися кандидатам у народні депутати одночасно по
мажоритарному округу та за виборчим списком політичної партії. Зазначене
положення підтверджує ч. 5 ст. 52 Закону про вибори народних депутатів
України від 11 листопада 2011 року. У статті прописано, що одна й та сама
особа може бути включена до виборчого списку кандидатів у депутати від партії
та висунута лише в одному з одномандатних виборчих округів у порядку
висування партією або в порядку самовисування [85]. На відміну від
українського

законодавства,

у

деяких

країнах

допускається

одночасне

балотування кандидатів як в конкретному виборчому окрузі, так і за партійними
списками. На думку М. Бучина, така практика не є обґрунтованою, оскільки
ставить громадян, які є членами політичних партій у привілейоване становище
порівнянно з безпартійними кандидатами [20, с. 11]. В умовах української
практики, зазначена проблема була вирішена рішенням Конституційного Суду,
відповідно до якого було визнано, що одночасне балотування в одномандатному
окрузі та за партійним списком є порушенням принципу рівного виборчого
права [63, с. 82]. Зазначене рішення Конституційного Суду України поставило в
однакові умови кандидатів в народні депутати у здобутті представницьких
мандатів.
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Таким чином, особливості сучасної виборчої системи до Верховної Ради
України визначає національне виборче законодавство, основу якого складає
Конституція України та Закон про вибори народних депутатів України від 11
листопада 2012 року. Зокрема, останній закріплює низку особливостей сучасної
виборчої системи, зміст яких відрізняє її від виборчих систем, які
застосовувались на парламентських виборах в Україні раніше. Зазначені
особливості
пропорційної

можна

звести

виборчої

наступним

системи

чином:

змішаною

по-перше,

заміни

суто

мажоритарно-пропорційною,

відповідно до якої половина депутатів парламенту обирається за партійними
списками, а інша в мажоритарних виборчих округах; по-друге, збільшення
прохідного бар’єра для політичних партій з 3 до 5 % голосів виборців; по-третє,
позбавлення виборчих блоків права брати участь у виборах; по-четверте,
впровадження процедури самовисування в одномандатних мажоритарних
виборчих округах; по-п’яте, заборони висуватися кандидатам у народні
депутати одночасно по мажоритарному округу та за виборчим списком
політичної партії. Ці особливості становлять правову основу сучасної виборчої
системи України, тобто визначають її юридичну форму, практична реалізація
якої безпосередньо залежить від типу політичного режиму в державі.
Окрім національного виборчого законодавства України, яке визначає
особливості її виборчої системи та типу політичного режиму, що надає
зазначеним особливостям реального змісту, на формування та функціонування
виборчої системи в Україні безпосередньо впливає міжнародний чинник. Як
зазначалося, під цим чинником слід розуміти низку міжнародно-правових актів,
які містять принципи міжнародного виборчого права, серед яких, передусім,
потрібно виокремити: принцип загального та рівного виборчого права, принцип
періодичності виборів; принцип вільних виборів; принцип прямих виборів;
принцип таємного голосування; принцип вільного створення політичних партій.
Зазначені принципи є загальновизнаними міжнародною спільнотою, а їх
практичне втілення надає виборчій системі ознак демократичності. Оскільки на
сучасному етапі Закон про вибори народних депутатів України від 11 листопада
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2011 року виступає єдиним нормативно-правовим актом, яким закріплюється
тип виборчої системи та визначається порядок її функціонування, виникається
необхідність

встановлення

відповідності

правових

норм

цього

Закону

наведеним вище принципам міжнародного виборчого права. Останнє дасть
змогу виявити безпосередній вплив міжнародного чинника на формування та
функціонування виборчої системи в Україні.
Як і попередні закони про вибори народних депутатів України, чинний
Закон містить майже повний перелік принципів міжнародного виборчого права.
Зокрема, ст. 2 закріплює принцип загального виборчого права, відповідно до
якого вибори депутатів є загальними, а право голосу мають громадяни України,
яким на день голосування виповнилося вісімнадцять років. Окрім закріплення
принципу загального виборчого права, зазначена стаття Закону містить підстави
для його реалізації (встановлює перелік документів, що посвідчують особу та
надають право голосу, забороняє будь-які привілеї та обмеження виборчих прав
за винятком тих, що встановлені Конституцією України та цим Законом).
Принцип рівного виборчого права встановлюється ст. 3 зазначеного Закону.
Відповідно до нього, вибори депутатів є рівними. Це означає, по-перше, що
кожний виборець має в одномандатному та загальнодержавному округах по
одному голосу, який він може використати лише на одній виборчій дільниці; подруге, усі кандидати в народні депутати мають рівні права та можливості брати
участь у виборчому процесі; по-третє, усі партії, як суб’єкти виборчого процесу,
мають рівні права та можливості брати в ньому участь у порядку та в межах,
встановлених цим Законом. Окрім зазначеного, у ст. 3 передбачено конкретні
механізми, які забезпечують рівність прав і можливостей суб’єктів виборчого
процесу [85]. Незважаючи на те, що принцип рівного виборчого права знайшов
у Законі про вибори народних депутатів України від 11 листопада 2011 року
досить докладну деталізацію, встановлення виборчого бар’єра, яке передбачене
ч. 3 ст. 98 самого ж Закону, частково нівелює рівність виборчих прав громадян,
чим порушує один з ключових принципів міжнародного виборчого права. Це
означає, що встановлення виборчого бар’єра передбачає часткове врахування
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голосів виборців, тобто лише голосів відданих за ту чи іншу політичну партію,
які в сумі становлять 5 % [101, с. 104]. Оскільки політичні партії, які не
подолали виборчий бар’єр не потрапляють до парламенту, голоси виборців, що
були віддані за них втрачаються, а міжнародний принцип рівного виборчого
права порушується.
Своєю чергою, ст. 4 встановлює ще один принцип міжнародного
виборчого права: принцип прямих виборів. Відповідно до Закону, зазначений
принцип полягає в тому, що громадяни України обирають депутатів
безпосередньо шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до
виборчого списку партії та за кандидатів у депутати в одномандатних округах
[85]. Водночас, подібно до принципу рівного виборчого права, принцип прямих
виборів також частково порушується. Оскільки Законом про вибори народних
депутатів України від 11 листопада 2011 року закріплюється змішана
мажоритарно-пропорційна виборча система та застосування закритих виборчих
списків, у частині голосування за виборчий список політичних партій виборець
позбавляється можливості виражати свої уподобання щодо конкретного
кандидата у народні депутати. Це, своєю чергою, призводить до порушення
міжнародного принципу прямих виборів, під яким слід розуміти не лише
безпосередню участь виборця у голосуванні, а й голосування останнього за
конкретного кандидата. Слід зауважити, що порівняно з попереднім Законом
про вибори народних депутатів України від 25 березня 2004 року, який не
передбачав можливості балотування незалежних кандидатів на виборах, Закон
про вибори народних депутатів України 2011 року надав таку можливість.
Наслідком цього стало створення більш дієвих умов для реалізації міжнародних
принципів загального виборчого права та прямих виборів [105, с. 25].
Окрім перерахованих принципів міжнародного виборчого права, чинний
Закон про вибори закріплює і такі принципи як: вільних виборів, таємного
голосування та вільного створення політичних партій. Зокрема, відповідно до
ст. 6 цього Закону, громадянам України забезпечуються умови для вільного
формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні, а також
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встановлюється перелік дій, які перешкоджають вільному волевиявленню
виборців. Поряд із принципом вільних виборів ст. 7 означеного Закону
закріплюється міжнародний принцип таємного голосування, суть якого полягає
в тому, що контроль за волевиявленням виборців забороняється [85]. Якщо
вказані принципи знайшли в Законі про вибори народних депутатів України від
2011 року чітку регламентацію із зазначенням їх суті та механізмів реалізації, то
принцип вільного створення політичних партій як такий не закріплений.
Водночас ст. 12 Закону передбачає, що політичні партії, які висувають
кандидатів у депутати, є суб’єктами виборчого процесу, що дає підстави для їх
вільного створення та функціонування. Також принцип вільного створення
політичних партій визначено у ст. 36 Конституції України, де, зокрема,
зазначено, що громадяни України мають право на свободу об’єднання у
політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і
свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та
інших інтересів [118, с. 10]. Слід звернути увагу на ще один принцип
міжнародного виборчого права – принцип періодичності виборів. У Законі про
вибори народних депутатів України від 17 листопада 2011 року цей принцип не
прописаний. Водночас, як і принцип вільного створення політичних партій, він
визначений Конституцією України. Так, у ст. 76 Основного Закону, зокрема,
йдеться, що чотириста п’ятдесят народних депутатів України, обираються
строком на п’ять років [118, с. 18].
Отже, розглянуті принципи міжнародного виборчого права майже цілком
знайшли відображення у чинному Законі про вибори народних депутатів
України від 17 листопада 2011 року. Оскільки вказані принципи мають
загальний характер та визнані міжнародною спільнотою як універсальні, вони
слугують важливою гарантією виборчих прав громадян у кожній країні, яка
визнає себе членом світового співтовариства [238, с. 75]. Тому закріплена цим
Законом виборча система може вважатися демократичною. Водночас практичне
втілення принципів міжнародного виборчого права безпосередньо залежить від
типу політичного режиму, що діє у державі. Останній буде визначати і майбутнє
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виборчої системи в Україні. Зокрема, завершення процесів розбудови
демократичного політичного режиму сприятиме перетворенню виборчої
системи з інструменту для досягнення влади конкретними групами на
процедуру проведення демократичних вільних виборів. Інакше кажучи,
перспектива розбудови виборчої системи в Україні, насамперед, буде залежати
від того, чиї інтереси стануть визначальними у формуванні її основоположних
засад.
Недоліком сучасної виборчої системи та загалом виборчого законодавства
України є відсутність його систематизації. Усуненню цього недоліку могло б
посприяти прийняття виборчого кодексу, за допомогою якого норми виборчого
законодавства стали б більш узгодженими та послідовними. Проте навіть
прийняття виборчого кодексу не може гарантувати стабільність виборчого
законодавства. Зважаючи на попередній досвід України, щодо змін типу
виборчої системи переважно напередодні виборів, під час аналізу можливого
реформування виборчого законодавства потрібно враховувати так звану
“політичну доцільність”. У цьому сенсі погодимося з Ю. Якименко у тому, що
під політичною доцільністю необхідно розуміти сприяння виборчої системи
(чи певних аспектів виборчого законодавства) забезпеченню максимального
доступу до влади однієї чи кількох політичних сил. У такому контексті
політична доцільність є синонімом маніпуляції виборчим законодавством [249].
З метою усунення негативних наслідків зазначеного явища, передусім
неодноразових змін типу виборчої системи, на нашу думку, виникає
необхідність у закріпленні останнього на конституційному рівні. Окрім типу
виборчої системи, конституційного закріплення потребують також величина
виборчого бар’єра, заборона переходу народних депутатів від фракції до
фракції, а також можливість відкликання народного депутата його виборцями із
зазначенням підстав такої процедури

(імперативний мандат). Зокрема,

встановлення на рівні Основного Закону величини виборчого бар’єра сприятиме
створенню рівних можливостей для політичних партій у змаганні за владу, що
має позитивно впливати на стабільний розвиток партійної системи в Україні.
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Закріплення заборони переходу народних депутатів від фракції до фракції
надасть можливість прогнозувати майбутній склад парламенту та забезпечить
послідовність

дій

народних

імперативного

мандату

на

депутатів.

Своєю

конституційному

чергою,

рівні

запровадження

посилить

політичну

відповідальність народних обранців, оскільки їх статус та можливості будуть
обмежені на рівні Основного Закону.
Зважаючи на викладене та беручи до уваги багаторічну практику
застосування різних виборчих систем в Україні, можна зробити висновок, що
найоптимальнішим типом виборчої системи для України є змішана. Лише така
виборча система здатна ефективно поєднувати чітку “прив’язку” народного
депутата до виборчого округу (мажоритарна складова) та вільний розвиток
політичних партій (пропорційна складова). Водночас, для того щоб змішана
виборча система найбільше відповідала міжнародним виборчим стандартам та
задовольняла потреби електорату, у її пропорційній складовій мають
застосовуватися відкриті виборчі списки, відповідно до яких виборці можуть
голосувати за конкретного кандидата у народні депутати України. Цим самим
буде забезпечено такий принцип міжнародного виборчого права як принцип
прямого голосування. Своєю чергою, голосування за конкретного кандидата у
виборчому списку зменшить корупційну складову в контексті одноособового
формування такого списку лідером партії, що бере участь у виборах. Отже, з
метою забезпечення виконання поставлених вимог, в Україні має бути
запроваджена з частковим закріпленням на конституційному рівні змішана
виборчу система, за якої пропорційна складова буде з відкритими виборчими
списками, а мажоритарна – відносної більшості.
З огляду на зазначене, є доцільним розробити окремий закон про вибори
народних депутатів України, який базуватиметься на теоретико-правових
засадах, що відповідають міжнародним виборчим стандартам та буде містити
змішану виборчу систему (з відкритими списками у пропорційній складовій).
Так законом має бути передбачено запровадження таких теоретикоправових засад виборів як, по-перше: загальне виборче право – вибори депутатів
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є загальними. Право голосу на виборах депутатів мають громадяни України,
яким на день голосування виповнилося вісімнадцять років. Громадяни України,
які мають право голосу, є виборцями, по-друге: рівне виборче право – вибори
депутатів є рівними: громадяни України беруть участь у виборах депутатів на
рівних засадах. Кожен виборець має однин голос. Виборець може використати
право голосу тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку
виборців. Виборець реалізує своє право голосу під час виборів у порядку,
встановленому законом, по-третє: пряме виборче право – вибори депутатів є
прямими. Громадяни України обирають депутатів безпосередньо шляхом
голосування за конкретних кандидатів у депутати, включених до виборчих
списків партій. Голосування за кандидатів, що балотуються у виборчих округах,
по-четверте: добровільність участі у виборах – участь громадян України у
виборах депутатів є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі
чи неучасті у виборах. В даному ми не наслідуємо практику тих держав-членів
Європейського Союзу (зокрема Італії), які, з метою подолання проблеми
абсентеїзму, запроваджують практику дисциплінарних стягнень за відмову від
голосування, по-п’яте: вільні вибори – вибори депутатів є вільними. Громадянам
України забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного
виявлення при голосуванні. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу
чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному
виявленню волі виборця, забороняється, по-шосте: таємне голосування –
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, по-сьоме: особисте
голосування – кожний виборець голосує на виборах особисто. Голосування за
інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі
забороняється, по-восьме: право бути обраним – депутатом 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, по-дев’яте:
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право висування кандидатів у депутати – право висування кандидатів у депутати
належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується
ними

через

політичні

партії

або

шляхом

самовисування

у

порядку,

виборчу

систему

встановленому законом.
Законом

пропонується

запровадити

змішану

(з відкритими списками у пропорційній складовій), яка забезпечить повноту
реалізації

міжнародних

виборчих

стандартів

закріплених

Загальною

декларацією прав людини, прийнятій Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня
1948 року. Впровадження пропонованої виборчої моделі сприятиме подальшому
розвитку політичних партій в України та становленню і зміцненню політичного
прошарку громадян, які не підтримують жодну з партій. Ще одним з аргументів
за впровадження змішаної моделі виборчої системи є надання можливості
виборцям, реально, надавати преференції конкретним кандидатам у народні
депутати України, прізвища яких визначені у виборчому списку.
Основні аспекти пропонованої змішаної виборчої системи у мажоритарній
складовій мають відображатися під час проведення виборів в одномандатних
виборчих округах. Вибори мають відбуватися в один тур, переможцем буде
кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів виборців. Тобто однотурова,
мажоритарна система відносної більшості. Пропорційна складова матиме такий
характер: політичні партії формують загальнодержавні виборчі списки,
прізвища кандидатів чергуються за алфавітом та по п’ять кандидатів
закріплюють в кожному з територіальних виборчих округів. У територіальному
виборчому окрузі виборці матимуть право голосувати за одного з п’яти
закріплених в окрузі кандидата. Після проведення голосування та підрахунку
голосів Центральна виборча комісія встановить загальну кількість голосів
виборців, що були віддані за конкретну політичну партію, визначить чи
перетнули такі партії 5 %-й виборчий бар’єр. ЦВК розподілятиме мандати серед
партій, що перетнули зазначений бар’єр у такий спосіб: перший мандат
віддадуть тому закріпленому кандидату у територіальному виборчому окрузі,
який набрав найбільшу кількість голосів, другий мандат тому кандидату, який
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посів друге місце за кількістю голосів, потім третій – третьому, четвертий –
четвертому і т. д.
Центральна виборча комісія має визначити кількість одномандатних та
територіальних виборчих округів, які за своєю територіальною ознакою повинні
бути тотожними. Кількість одномандатних та територіальних виборчих округів
повинна відповідати 50 % депутатських мандатів, передбачених Конституцією
України.
Оскільки запропонована змішана виборча система (з відкритими списками
у пропорційній складовій), відповідатиме міжнародним виборчим стандартам,
тобто виборці матимуть можливість голосувати за конкретного кандидата у
виборчому списку і кандидат матиме право самовисуватися в одномандатному
виборчому окрузі, то схвальна реакція як міжнародної, так і національної
спільноти не змусить нас чекати. Така виборча система зведе нанівець вплив
політичної кон’юктури, яка щоразу змінюється і підлаштовує до групових
інтересів виборчу модель. Важливо, що пропорційна складова з відкритими
партійними списками сприятиме розвитку політичних партій, побудованих на
ідеологічній платформі, що є запорукою політичної стабільності.
Своєю чергою, внесення змін до Конституції України в частині
запровадження виборчої системи до Верховної Ради України, відповідатиме
вимогам часу. Додатковим аргументом виступає той факт, що Україна обрала
проєвропейський

зовнішньополітичний

вектор.

Так,

аналіз

виборчого

законодавства держав-членів Європейського Союзу дає нам змогу виявити певні
засади регулювання виборів, які є характерними для більшості таких держав.
Практично в усіх Конституціях держав-членів ЄС: а) закріплено принципи
загального, рівного, прямого виборчого права та таємного голосування;
б) визначено вік, з якого виникає право обирати та бути обраним до органів
державної влади; в) визначено коло суб’єктів активного та пасивного виборчого
права на загальнодержавних виборах, загальні підстави обмеження виборчих
прав; г) визначено виборчу систему, за якою обирається глава держави і, у
більшості випадків, – загальні риси виборчої системи, за якою формується
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парламент (у конституціях 16 із 28 держав-членів ЄС закріплено виборчу
систему до вищих представницьких органів державної влади).
Отже, на конституційному рівні необхідно визначити спосіб обрання
народних депутатів України. Встановити, що народні депутати обиратимуться з
використанням змішаної виборчої системи, зокрема, з наданням можливості
виборцям віддавати свій голос конкретним кандидатам у виборчих списках.
Проведений у дисертації політико-правовий аналіз виборчої системи до
Верховної Ради України дає підстави стверджувати, що на формування та
функціонування останньої впливають три основних чинники: політичний, під
яким розуміється тип політичного режиму; внутрішньо-національний, а саме
національне

електоральне

законодавство;

міжнародний,

як

сукупність

міжнародно-правових актів.
У результаті дослідження типу політичного режиму було встановлено, що
на сучасному етапі в Україні діє змішаний або гібридний демократичноавторитарний політичний режим, який безпосередньо впливає на практичне
функціонування виборчої системи. Результатом такого впливу є те, що виборча
система переважно виступає інструментом для реалізації політичних амбіцій
представників влади та легітимації повноважень останніх. Відсутність в Україні
сформованого демократичного політичного режиму, а відтак нереалізованість на
практиці основних демократичних принципів, позбавляють наявну в Україні
виборчу систему необхідних умов для її розвитку, як демократичної.
Основу національного електорального законодавства на сучасному етапі
cстановить Закон про вибори народних депутатів України від 17 листопада 2011
року, який визначає тип виборчої системи та особливості її застосування.
Зазначеним Законом закріплено змішану виборчу систему, яка порівняно з
виборчими системами, що застосовувалися на парламентських виборах в
Україні раніше, має низку особливостей. Вказані особливості можна звести до
наступних: по-перше, заміни суто пропорційної виборчої системи змішаною
мажоритарно-пропорційною, відповідно до якої половина депутатів парламенту
обирається за партійними списками, а інша в мажоритарних виборчих округах;
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по-друге, збільшення прохідного бар’єра для політичних партій з 3 до 5 %
голосів виборців; по-третє, позбавлення виборчих блоків права брати участь у
виборах; по-четверте, впровадження процедури самовисування в одномандатних
мажоритарних виборчих округах; по-п’яте, заборони висуватися кандидатам у
народні депутати одночасно по мажоритарному округу та за виборчим списком
політичної партії. Ці особливості складають правову основу сучасної виборчої
системи України, тобто визначають її юридичну форму практична реалізація
якої безпосередньо залежить від типу політичного режиму в державі.
Окрім національного виборчого законодавства України, яке визначає
особливості її виборчої системи та типу політичного режиму, що надає
зазначеним особливостям реального змісту, на формування та функціонування
виборчої системи в Україні безпосередньо впливає міжнародний чинник. Його
основу складає низка міжнародно-правових актів, які містять принципи
міжнародного виборчого права. Серед них, передусім, потрібно виокремити:
принцип загального та рівного виборчого права; принцип періодичності виборів,
принцип вільних виборів; принцип прямих виборів; принцип таємного
голосування; принцип вільного створення політичних партій. Перелічені
принципи є загальновизнаними міжнародною спільнотою, а їх практичне
втілення надає виборчій системі ознак демократичності. Проведений аналіз
відповідності правових норм Закону про вибори народних депутатів України від
17 листопада 2011 року вказаним вище принципам міжнародного виборчого
права, свідчить про те, що зазначений Закон як основа національного
електорального законодавства містить майже повний їх перелік. Винятком є
принцип вільного створення політичних партій та принцип періодичності
виборів, які чітко Законом не прописані, проте містяться в Конституції.
Водночас закріплені принципи рівного виборчого права та прямих виборів не
повною мірою відображають основні принципи демократії. Це пов’язано з тим,
що встановлення виборчого бар’єра частково нівелює принцип рівного
виборчого права, оскільки втрачаються голоси виборців, віддані за політичні
партії, що не подолали зазначений бар’єр, а застосування закритих виборчих
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списків частково зводить нанівець принцип прямих виборів, оскільки позбавляє
виборців права голосувати за конкретного кандидата у виборчому списку партії.
Попри висловлені зауваження, загалом виборча система, закріплена чинним
Законом

про

вибори

народних

депутатів

України,

може

вважатися

демократичною. При цьому практичне втілення принципів міжнародного
виборчого права, як і юридична форма виборчої системи, безпосередньо
залежить від типу політичного режиму, що діє в державі.
Слід зауважити, що політичний режим буде визначати і майбутнє
виборчої системи в Україні, оскільки завершення процесів розбудови
демократичного політичного режиму сприятиме її перетворенню з інструменту
для досягнення влади конкретними групами на процедуру проведення
демократичних вільних виборів. Основними проблемами, які на сучасному етапі
виникають під час формування та функціонування виборчої системи, слід
виокремити відсутність стабільності та систематизації виборчого законодавства.
Ефективним вирішенням зазначених проблем у найближчій перспективі може
стати прийняття виборчого кодексу та закріплення на конституційному рівні
типу виборчої системи, величини виборчого бар’єра, заборони переходу
народних депутатів від фракції до фракції, а також можливості відкликання
народного депутата його виборцями з обов’язковим зазначенням підстав такої
процедури (імперативного мандата). Тож найоптимальнішим типом виборчої
системи для нашої країни в подальшому може стати змішана, за якої
пропорційна складова буде з відкритими виборчими списками, а мажоритарна –
відносної більшості.
3.3. Порівняльно-правовий аналіз виборчої системи України та
держав Європейського Союзу
В умовах становлення парламентської виборчої системи в Україні виникає
потреба у зіставленні основних норм вітчизняного виборчого законодавства з
аналогічними нормами держав Європейського Союзу, відповідно до яких
відбувається обрання законодавчих органів у цих країнах. Мета такого
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зівставлення полягає у здійсненні порівняльно-правового аналізу особливостей
законодавчого забезпечення парламентських виборчих систем держав-членів ЄС
та України й визначення специфіки цих систем. Ще однією метою зівставлення
основних норм вітчизняного та європейського виборчого законодавства має
виступати визначення міри відповідності виборчого законодавства держав ЄС та
України загальним принципам міжнародного виборчого права. Як зазначалося,
до основних сучасних принципів міжнародного виборчого права належать:
принцип загального та рівного виборчого права; принцип періодичності
виборів; принцип вільних виборів; принцип прямих виборів; принцип таємного
голосування; принцип добровільності участі у виборах та ін.
Для досягнення окресленої мети, зівставлення основних норм виборчого
законодавства держав-членів Європейського Союзу та України доцільно
здійснити відповідно до таких критеріїв: тип виборчої системи, тип виборчих
списків, спосіб висування кандидатів, розмір прохідного бар’єра, спосіб
підрахунку

голосів,

відповідність

виборчого

законодавства

принципам

міжнародного виборчого права, рівень законодавчого закріплення тих чи інших
норм виборчого права (на рівні конституції, виборчого кодексу, виборчого
закону).
Основною сучасною тенденцією у розвитку виборчих систем у державахчленах ЄС, як показало дослідження здійснене в попередніх розділах дисертації,
є застосування при формуванні нижніх палат парламентів і однопалатних
парламентів переважною більшістю держав пропорційної виборчої системи. На
сучасному етапі зазначена виборча система використовується в 19 державахчленах Європейського Союзу, зокрема: Австрії, Бельгії, Греції, Данії, Естонії,
Італії, Іспанії, на Кіпрі, Латвії, Люксембурзі, Нідерландах, Польщі, Португалії,
Румунії, Словаччині, Словенії, Хорватії, Чехії, Швеції [157, с.86]. Відповідні
норми щодо закріплення типу виборчої системи у цих країнах містяться в
конституціях та спеціальних виборчих законах. При цьому значна кількість
держав закріпила тип виборчої системи на рівні Основного Закону –Іспанія,
Данія, Польща, Ірландія, Мальта, Португалія, Фінляндія та ін.
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У конституціях деяких європейських держав формулювання щодо
закріплення типу виборчої системи є досить стислим і чітким, а в деяких окрім
цього, має місце уточнення використання її конкретного різновиду (Ірландія,
Мальта), методу підрахунку голосів (Португалія), способу розподілу країни на
виборчі округи (Фінляндія). Зокрема, в ч. 2 ст. 31 Конституції Данії від 5 червня
1953 року досить лаконічно зазначено, що члени Фолькетинга обираються за
пропорційною виборчою системою [112, с. 764–765]. Подібне формулювання
містить і Конституція Республіки Польща від 2 квітня 1997 року, в якій ідеться
про те, що вибори до Сейму проводяться за пропорційним принципом [115].
Своєю чергою, у п. 5 ст. 16 Конституції Ірландії, прийнятої 29 грудня 1937 року,
чітко прописано, що члени Палати представників мають обиратися за системою
пропорційного представництва з використанням єдиного голосу, що передається
[112, с. 793]. Таке саме уточнення застосування конкретного різновиду
пропорційної виборчої системи містить ч. 1 ст. 56 Конституції Мальтійської
Республіки від 21 вересня 1964 року, в якій зазначається, що члени палати
представників повинні обиратися за принципом пропорційного представництва
шляхом єдиного голосу, що передається від такої кількості виборчих округів,
що складають непарне число не менше 9 і не більше 15, яке парламент повинен
визначати час од часу [113, с. 500]. Окрім зазначеного, ч. 1 ст. 149 Конституції
Португалії, від 2 квітня 1976 року встановлює, що депутати парламенту
обираються на основі пропорційної виборчої системи із застосуванням методу
д’Ондта [113, с. 792], а параграфом 25 Конституції Фінляндії від 11 червня
1999 року визначається, що члени едускунти обираються шляхом прямих,
пропорційних виборів та таємного голосування. Для виборів в едускунту країна
ділиться відповідно до чисельності населення, щонайменше як на 12 і найбільше
як на 18 виборчих округів таким чином, щоб від кожного виборчого округу
обиралося не менше 7 членів едускунти [114, с. 375–376]. Як бачимо, значна
кількість держав-членів Європейського Союзу закріпила тип виборчої системи
на рівні конституції, що своєю чергою забезпечує стабільність виборчої системи
у цих країнах, і сприяє проведенню чесних парламентських виборів.
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На відміну від більшості держав-членів Європейськго Союзу в Україні тип
виборчої системи на рівні Конституції не визначено, що значно спрощує
процедуру зміни такої системи. Закріплення типу виборчої системи на
сучасному етапі має місце в Законі про вибори народних депутатів України від
17 листопада 2011 року. При цьому, на відміну від переважної більшості
європейських держав, Україна відмовилася від застосування пропорційної
виборчої системи. Натомість, відповідно до ч. 3 ст. 1 Закону про вибори
народних депутатів України від 2011 року, вибори до Верховної Ради України
здійснюються за змішаною (пропорційно-мажоритарною) виборчою системою.
Зокрема,

225

депутатів

обираються

за

пропорційною

загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі

системою
за

у

виборчими

списками кандидатів у депутати від політичних партій. Решта 225 депутатів
обираються за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних
виборчих округах [85].
Доречно нагадати, що лінійна змішана виборча система, яка відповідно до
Закону про вибори народних депутатів від 2011 р. застосовується в Україні, вже
більше ніж півстоліття успішно діє в ФРН. Відповідно до Федерального Закону
про вибори від 1956 року з поправками, внесеними в 1998 році, повний склад
бундестагу ФРН (загалом 656 депутатів) обирається таким чином: половина
депутатів бундестагу (328 депутатів) обирається за виборчими списками, а друга
половина – за земельними списками політичних партій. Тому має місце
поєднання мажоритарної та пропорційної виборчих систем [94, с. 50]. Така
виборча система відзначається функціональністю щодо підрахунку голосів,
оскільки в німецькому і українському варіантах застосовується метод
встановлення результатів виборів, заснований на квоті Хейра та правилі
найбільших залишків. Окрім наявності низки схожих ознак між виборчими
системами ФРН та України, спільним для обох країн виступає також відмова від
закріплення типу виборчої системи на рівні Основного Закону. Попри це, як
показує багаторічна практика проведення парламентських виборів в Німеччині,
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виборче законодавство в цій країні у частині виборчої системи, на відміну від
України, залишається незмінним протягом багатьох років.
Не зважаючи на досягнення значної міри одностайності щодо надання
переваги конкретному типу виборчої системи державами-членами ЄС, така
одностайність не була досягнута останніми у питанні застосування конкретного
типу виборчих списків. Про це, зокрема, свідчить законодавче закріплення
використання у процесі застосування пропорційних та змішаних виборчих
систем в зазначених країнах трьох основних типів виборчих списків: закритих,
преференційних та відкритих. При цьому, на відміну від закріплення типу
виборчої

системи,

тип

партійних

списків

у

європейських

державах

встановлюється переважно на рівні виборчого закону.
До

держав-членів,

що

законодавчо

закріпили

застосування

на

парламентських виборах відкритих та преференційних виборчих списків,
належать, зокрема, Данія, Польща, Ірландія, Італія та ін. Натомість закриті
партійні списки знайшли своє законодавче закріплення в таких державах, як
Іспанія, Німеччина, Португалія, Хорватія. Наприклад, в Органічному Законі
Іспанії про загальний виборчий режим від 19 червня 1985 р. чітко зазначено, що
вибори до Конгресу здійснюються шляхом застосування повних, закритих та
блокованих списків кандидатів, а розподіл депутатських місць відбувається
відповідно до чисельного порядку у списку [205, с. 72–73]. Подібна ситуація має
місце і в Португалії, де відповідно до ч. 3 ст. 95 Закону про вибори до
парламенту від 16 травня 1979 року, голосування відбувається за конкретну
партію чи виборчий блок партій, що свідчить про застосування закритих
виборчих списків [80]. Своєю чергою, у Законі “Про вибори до Сейму
Республіки Польща і Сенату Республіки Польща” від 12 квітня 2001 року
уточнюється,

що

Сейм

обирають

преференційним

голосуванням,

яке

проводиться у багатомандатних округах за пропорційним принципом [287].
Застосування

європейської

практики

законодавчого

закріплення

використання того чи того типу виборчих списків на рівні виборчого закону має
місце і в Україні. Подібно до зазначених держав-членів Європейського Союзу,
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відповідно до Закону про вибори народних депутатів України від 17 листопада
2011 року, у пропорційній складовій змішаної виборчої системи застосовуються
закриті виборчі списки [85]. При цьому, не зважаючи на досить поширену
практику використання закритих партійних списків на парламентських виборах
європейськими державами, в Україні застосування такого типу партійних
списків, на думку автора цього дослідження, не є виправданим. Щоб змішана
виборча система найбільше відповідала міжнародним виборчим стандартам та
задовольняла потреби електорату, у її пропорційній складовій мають
застосовуватися відкриті виборчі списки, відповідно до яких виборці можуть
голосувати за конкретного кандидата у народні депутати України. Цим самим
буде забезпечений такий принцип міжнародного виборчого права, як принцип
прямого голосування. Своєю чергою, голосування за конкретного кандидата у
виборчому списку зменшить корупційну складову у контексті одноособового
формування такого списку лідером партії, що бере участь у виборах.
Не зважаючи на подібність європейської та української практики щодо
законодавчого закріплення та використання закритих виборчих списків,
зазначена практика не є однаковою у частині способу висування кандидатів.
При цьому в самих державах-членах ЄС, навіть тих, які застосовують на
парламентських виборах однаковий тип виборчої системи, практика висування
кандидатів у депутати парламенту також значно відрізняється. Зокрема, в таких
державах, як Іспанія, Польща та Хорватія, відповідно до виборчих законів цих
країн,

кандидати

в

депутати

висуваються

політичними

партіями,

їх

об’єднаннями або незалежними особами, які не належать до жодної політичної
партії. Водночас, попри однаковий перелік суб’єктів висування кандидатів у
депутати, процедура такого висування, прописана у виборчому законодавстві
вказаних держав-членів ЄС, значно відрізняється. Так, Органічний закон Іспанії
про загальний виборчий режим від 19 червня 1985 року, на відміну від Закону
“Про вибори до Сейму Республіки Польща і Сенату Республіки Польща” від
12 квітня 2001 року, не створює особливих умов для незалежних кандидатів.
Підтвердженням цьому є низка вимог, які висуваються Органічним Законом
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Іспанії, щодо надання системи гарантій, з-поміж яких вимога отримання
відповідної соціальної підтримки, внесення застави або представлення
кандидатом певної кількості підписів виборців, що гарантують йому мінімальну
підтримку населення [205, с. 36]. Натомість, вказаний виборчий Закон Польщі
законодавчо закріплює можливість для окремих громадян стати суб’єктами
виборів на рівні з політичними партіями (блоками партій). Згідно із Законом
право балотуватися до Сейму мають представники організацій національних
меншин, а також громадяни як самовисуванці шляхом створення виборчого
комітету [287]. При цьому, на відміну від виборчого законодавства Іспанії, у
законодавстві Польщі для реєстрації самовисуванців відсутня вимога внесення
грошової застави.
Ще однією державою-членом Європейського Союзу, яка подібно до
Іспанії та Польщі закріплює повний перелік суб’єктів висування кандидатів у
депутати парламенту, є Хорватія. Попри це, так само як і розглянуті державичлени, Хорватія також має низку особливостей процедури висування
кандидатів, які закріплені на рівні відповідного виборчого закону. Зокрема,
згідно із Законом про вибори представників хорватського парламенту від
2 квітня 2003 року, право на складання списків кандидатів у депутати
Хорватського Сабору мають всі політичні партії, зареєстровані в Республіці
Хорватія на день оголошення рішення про призначення виборів у центральному
органі “Народне новине”, а також окремі виборці або групи виборців.
Можливим є формування списків кандидатів від коаліцій політичних партій,
створених двома і більше партіями. Особливістю хорватської виборчої системи
є те, що політичні партії висувають не лише кандидатів у депутати, а й їхніх
заступників на випадок “заморожування” депутатського мандата, тобто
тимчасового зняття із себе обов’язків депутата. У випадку висування однією чи
кількома партіями кандидатів, або списків кандидатів у депутати хорватського
парламенту, підтримки кандидатур підписами певної кількості виборців не
вимагається. Натомість, у разі висування списків кандидатів від окремих
виборців або груп виборців необхідно, щоб на підтримку кожного кандидата

178

було зібрано мінімум п’ятсот підписів виборців. У випадку висування
кандидатів у депутати та їхніх заступників з боку виборців від національної
меншості, право висування кожної кандидатури підтверджується підписами ста
виборців [230].
На відміну від зазначених держав, де перелік суб’єктів висування
кандидатів у депутати парламенту є найбільш повним, законодавство деяких
держав-членів

Європейського

Союзу

виключає

можливість

висування

кандидатів від блоків або об’єднань політичних партій. До таких держав,
наприклад, належать Данія, Італія, Франція. У Данії, до політичних партій, як
основного

суб’єкта

висування

кандидатів

на

вибори

до

парламенту,

застосовується низка вимог, які відсутні у виборчому законодавстві розглянутих
вище держав-членів ЄС. Так, відповідно до Виборчого Акта Данії від 11 травня
1987 року з останніми змінами від 10 квітня 1991 року, кандидатів у Фолькетинг
можуть висувати політичні партії, які пройшли до останнього на попередніх
виборах. Інші партії допускаються до виборів, якщо зберуть підписи 1/175 від
загального числа виборців, що взяли участь у попередніх виборах [47]. Окрім
висування кандидатів політичними партіями, можливе й висування незалежних
кандидатів. Проте, як свідчить досвід останніх трьох виборчих кампаній, серед
депутатів, які пройшли у Фолькетинг, немає жодного незалежного кандидата.
Однією з причин такої ситуації є рівні умови для обрання політичних партій та
незалежних кандидатів. Зауважимо, що незалежні кандидати, щоб бути
допущеними до розподілу місць у Фолькетингу, повинні так само, як і партії,
подолати виборчий бар’єр, який становить 2 % [47].
Подібна ситуація має місце і в Італії, де висування кандидатів на вибори
до Палати Депутатів здійснюється шляхом самовисування або висування
політичними партіями. На відміну від виборчого законодавства Данії, Закон про
вибори депутатів парламенту Італії від 30 березня 1957 року не застосовує до
політичних партій або самовисуванців, які мають намір взяти участь у
парламентських виборах, ніяких вимог окрім необхідності зібрання на свою
підтримку фіксованої кількості підписів. Зокрема, згідно зі ст. 18а цього Закону
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партія, яка висуває список кандидатів, для участі у виборах має зібрати на свою
підтримку від 1500 до 4000 підписів виборців. В одномандатному окрузі
кандидат повинен зібрати не менш як 500 підписів виборців (в окрузі Балле
д’Аоста через зазначену невелику кількість населення та виборців – 300) [79].
На відміну від розглянутих держав-членів ЄС, де перелік суб’єктів
висування кандидатів у депутати парламенту та порядок їх висування закріплені
на рівні виборчих законів, у деяких європейських країнах зазначені норми
закріплено ще й на рівні Конституцій. До них, зокрема, належать Португалія та
Фінляндія. При цьому характерною особливістю виборчого законодавства
зазначених держав є те, що і конституція і виборчий закон кожної з них наділяє
правом висування кандидатів в депутати парламенту лише зареєстровані
політичні партії (в Португалії коаліції політичних партій). Так, згідно з ч. 1
ст. 151 Конституції Португалії від 2 квітня 1976 року кандидатури висуваються
відповідно до закону політичними партіями, кожною окремо або в коаліції,
причому у списках кандидатів можуть бути позапартійні громадяни. Відповідно
до ч. 2 зазначеної статті, ніхто не може бути кандидатом більше ніж в одному
окрузі, за винятком єдиного національного округу, якщо такий створено
[113, с. 793]. Так само, згідно з ч. 3 параграфу 25 Конституції Фінляндії, яка
була прийнята 11 червня 1999 року, правом висування кандидатів на вибори до
Едускунти володіють зареєстровані політичні партії, а закон встановлює умови
для володіння правом голосу [114, с. 376]. Своєю чергою, відповідно до
параграфу 30 Закону Фінляндії про вибори народних представників від
13 червня 1969 року уточнюється, що правом висування кандидатів на вибори
до Едускунти володіють зареєстровані політичні партії. Зокрема, останні
подають до відповідного органу заяву про участь у виборах, а також додатки,
які містять список кандидатів у депутати. Правдивість даних у списку підлягає
перевірці відповідними контролюючими органами [93].
Отже, як показує досвід законодавчого закріплення процедури висування
кандидатів у депутати парламенту в різних державах-членах Європейського
Союзу, більшість із них встановлює власні особливості зазначеної процедури,
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виходячи із визначеного кола суб’єктів висування кандидатів, типу виборчої
системи, яка застосовується в тій чи тій країні, державної політики щодо
національних меншин тощо. Це свідчить про відсутність єдиної європейської
практики застосування процедури висування кандидатів у депутати парламенту.
У зв’язку з цим, порівняння українського та європейського досвіду
законодавчого закріплення способу висування кандидатів можливе лише на
основі зівставлення деяких загальних особливостей притаманних конкретним
державам-членам ЄС та Україні.
Зокрема, подібно до виборчого законодавства таких держав-членів ЄС, як
Данія та Італія, Законом про вибори народних депутатів України від
17 листопада 2011 року також передбачено можливість висування кандидатів у
депутати парламенту двома суб’єктами – політичними партіями та окремими
особами, які мають право голосу (шляхом самовисування) [85]. Зауважимо, що
попередній Закон про вибори народних депутатів України, який було прийнято
25 березня 2004 року, визначав блоки політичних партій суб’єктами виборчого
процесу, проте не передбачав процедури самовисування [84]. Тому, в кінцевому
підсумку, про звуження кола суб’єктів виборчого процесу чинним Законом про
вибори народних депутатів України та про відхід від загальної європейської
практики мова не йде.
Окрім зазначеного, на відміну від виборчого законодавства деяких
держав-членів ЄС (наприклад Іспанії, Хорватії), Закон про вибори народних
депутатів України від 17 листопада 2011 року, запровадивши процедуру
самовисування, не передбачає необхідності зібрання підписів виборців на
підтримку осіб, що є самовисуванцями. При цьому ч. 2 ст. 56 зазначеного
Закону встановлює обов’язкову грошову заставу для висування своєї
кандидатури у народні депутати окремою особою, що також іде в розріз із
виборчим законодавством деяких держав Європейського Союзу (наприклад
Польщі) [85].
Отже, як показує досвід законодавчого закріплення процедури висування
кандидатів у депутати парламенту окремих держав-членів ЄС та України, в
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цілому законодавство нашої країни закріплює подібні до європейських держав
норми регулювання цієї процедури. Водночас, як і в інших державах-членах, в
українському виборчому законодавстві має місце закріплення й деяких
особливостей процедури висування кандидатів, що виокремлює її з-поміж
інших європейських держав. До таких особливостей, наприклад, можна віднести
встановлену ч. 5 ст. 52 Закону про вибори народних депутатів України від
11 листопада 2011 року заборону висуватися кандидатам у народні депутати
одночасно по мажоритарному округу та за виборчим списком політичної партії
[85].
Подібно до процедури висування кандидатів, у виборчому законодавстві
держав-членів ЄС немає одностайності й щодо розміру загальнодержавного
виборчого бар’єра для різних суб’єктів виборчого процесу (політичних партій,
їх блоків та окремих громадян як самовисуванців). На сучасному етапі в різних
державах-членах такий бар’єр становить від 2 до 8 %. При цьому в одних
державах він є однаковим як для політичних партій (їх об’єднань), так і для
незалежних кандидатів, а в інших – може істотно відрізнятися. Наприклад,
відповідно до Органічного Закону Іспанії про загальний виборчий режим від 19
червня 1985 р., прохідний бар’єр для політичних партій (їх об’єднань) та
незалежних кандидатів є однаковим і становить 3 % дійсних голосів, які подано
в окрузі [205, с. 78]. Подібна ситуація має місце і в Данії, де згідно з Виборчим
Актом від 11 травня 1987 року з останніми змінами від 10 квітня 1991 року, для
обрання до парламенту партія повинна отримати не менш ніж 2 % голосів у
масштабі країни. Зазначеним Законом також встановлено рівні умови для
обрання політичних партій та незалежних кандидатів. Останнім, щоб бути
допущеними до розподілу місць у Фолькетингу, потрібно так само, як і партіям,
подолати виборчий бар’єр, який становить 2 % [47].
На відміну від Іспанії і Данії, виборчим законодавством Польщі
встановлюється різний прохідний бар’єр для всіх суб’єктів виборчого процесу.
Зокрема, відповідно до Закону “Про вибори до Сейму Республіки Польща і
Сенату Республіки Польща” від 12 квітня 2001 року, виборчий бар’єр для
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політичних партій становить 5 %, а для блоків – 8 %. При цьому, якщо жоден із
суб’єктів виборів не набрав відповідної кількості голосів для подолання бар’єра,
то поріг відповідно знижується до 3 % і 5 % [287]. Також виборча система
Польщі дає змогу активно брати участь у виборах національним меншинам як
суб’єктам виборчого процесу, нарівні з партіями та їх об’єднаннями. При цьому
згідно із вказаним Законом, виборчі списки комітетів організацій національних
меншин звільняються від потреби долати виборчий бар’єр [287].
На відміну від виборчого законодавства Польщі, яке попри встановлення
одного з найвищих у Європі розміру виборчого бар’єра все ж допускає його
зниження за певних умов, законодавство деяких держав-членів ЄС встановлює
високий рівень виборчого бар’єра та не допускає його зниження. Наприклад,
відповідно до Закону про вибори до парламенту Республіки Хорватія, до участі
в розподілі мандатів не допускаються суб’єкти висування списків, які отримали
на підтримку висунутих ними кандидатів менше ніж 5 % дійсних голосів [230].
Окрім держав-членів ЄС, де на парламентських виборах застосовується
пропорційна виборча система, виборчий бар’єр діє також і в країнах, які для
обрання

парламенту

використовують

мажоритарну

виборчу

систему.

Наприклад, у Франції, згідно з виборчим законодавством країни, для обрання
депутатом Національних зборів потрібно набрати абсолютну більшість голосів
виборців (більше ніж 50 %) уже в першому турі. Якщо жоден кандидат не
отримує такої кількості голосів, то для визначення переможця проводиться
другий тур, в якому беруть участь усі кандидати, які набрали щонайменше
12,5 % від числа виборців включених у списки. Якщо в окрузі виявиться тільки
один кандидат, який набрав 12,5 %, то в другому турі братиме участь і
наступний за кількістю набраних голосів кандидат [289, с. 105]. Зауважимо, що
бар’єр у 12,5 % для проходження до другого туру був встановлений відповідним
законом у 1976 році. До нього застосовувався більш лояльний для невеликих
політичний партій бар’єр: з 1958 року – 5 %, а з 1966 – 10 % [289, с. 106]. Для
остаточного обрання депутатом у другому турі достатньо отримати відносну
більшість голосів.
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Свої особливості щодо застосування виборчого бар’єра закріплює й
виборче законодавство ФРН, де парламентські вибори проводяться із
використанням змішаної виборчої системи. Згідно з Федеральним Законом про
вибори від 1956 року з поправками, внесеними в 1998 році, вся територія
Німеччини поділена на 328 виборчих округів, у кожному з яких обирається один
кандидат. При цьому обраним вважається той кандидат, який отримав просту
більшість голосів. Якщо кількість голосів, яку отримали кандидати виявляється
однаковою, питання перемоги вирішується шляхом жеребкування, яке
проводиться головою окружної виборчої комісії. У пропорційній складовій
змішаної виборчої системи Німеччини, за якою відбувається розподіл мандатів
між

політичними

партіями,

встановлюється

достатньо

високий

загальнодержавний виборчий бар’єр у 5 % від дійсних голосів виборців. Проте
вказаний бар’єр не є абсолютним: до розподілу мандатів допускаються також
партії, які не подолали зазначений бар’єр, однак отримали щонайменше по три
“прямі” мандати (в одномандатних округах) [101, с. 80].
Подібно до виборчого законодавства ФРН, Законом про вибори народних
депутатів України від 17 листопада 2011 року встановлено легальний виборчий
бар’єр у 5 % голосів виборців [85]. На відміну від Німеччини, такий бар’єр
застосовується до всіх без винятку політичних партій, що беруть участь у
виборах та у жодному випадку не може бути зменшений, що іде в розріз із
практикою деяких інших держав-членів ЄС (наприклад Польщі). Потрібно
зазначити, що на чергових та позачергових парламентських виборах у 2006 та
2007 роках застосовувався 3 % виборчий бар’єр. Встановлення 5 % прохідного
виборчого бар’єра в 2011 році було ініційовано провладною більшістю.
Підвищення бар’єра призвело до зменшення шансів невеликих політичних
партій та представників національних меншин потрапити до Верховної Ради
України, а також поставило нашу державу в один ряд з країнами-членами ЄС,
які застосовують на парламентських виборах один з найвищих виборчих
бар’єрів.

184

Поряд

із

різноманітними

практиками

висування

кандидатів

та

встановленням неоднакового розміру виборчого бар’єра, виборче законодавство
держав-членів ЄС закріплює й різноманітні способи підрахунку голосів та
розподілу мандатів. Більшість виборчих законів держав-членів ЄС закріплюють
конкретний перелік дій, здійснення яких дає змогу розподілити депутатські
мандати. Наприклад, згідно зі ст. 163 Органічного Закону Іспанії про загальний
виборчий режим від 19 червня 1985 року розподіл місць у парламенті
проводиться відповідно до таких правил: в основу покладено принцип ділення
невикористаних голосів кожної партії на послідовний ряд чисел – 1; 2; 3; 4 і
т. д., та передачу мандатів тим політичним партіям, які в результаті ділення
отримали найбільші залишки [162]. При цьому сама назва способу підрахунку
голосів не вказується. Подібна ситуація має місце й у виборчому законодавстві
Польщі. Зокрема, у ст. 166 закону “Про вибори до Сейму Республіки Польща і
Сенату Республіки Польща” від 12 квітня 2001 року зазначено, що окружна
виборча комісія здійснює поділ мандатів між окружними списками у такий
спосіб:
1. Кількість дійсних голосів, відданих за кожен із цих списків у виборчому
окрузі, ділиться по черзі на 1; 2; 3; 4 і т. д. до моменту, коли з отриманих таким
чином часток вдається упорядкувати стільки цілих найбільших чисел, скільки
мандатів розподіляється між цими списками;
2. Кожен список отримує стільки мандатів, скільки найбільших цілих
чисел припадає йому з ряду часток, визначених у такий спосіб [287].
Як бачимо, і в Польщі і в Іспанії при розподілі мандатів застосовується
метод д’Ондта. Водночас у зв’язку з використанням різних типів виборчих
списків, визначення кількості дійсних голосів виборців у кожній із зазначених
держав-членів ЄС має свої особливості. Наприклад, у Законі про вибори
Польщі, на відміну від Органічного Закону Іспанії, встановлено, що спосіб
голосування полягає в позначенні у виборчому бюлетені значком X прізвища
бажаного кандидата. Якщо таку позначку поставлено навпроти двох і більше
кандидатів, бюлетень вважається дійсним, а комісія зараховує преференцію
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тому кандидату, прізвище якого йде першим у списку. Для підбиття підсумків
голосування окружна комісія визначає кількість голосів за списком кожного
суб’єкта виборів [287]. Отже, як показує досвід розглянутих держав, навіть
законодавче закріплення одного й того самого способу розподілу мандатів у
державах-членах ЄС не забезпечує застосування однакової практики такого
розподілу.
Поряд із найбільш застосовуваним методом д’Ондта (Іспанія, Італія,
Польща, Португалія, Хорватія тощо), для розподілу депутатських мандатів
виборчим законодавством держав-членів ЄС передбачено також використання
таких методів, як метод Сен-Лагю та модифікований метод Сен-Лагю
(наприклад Данія), метод Хейра (наприклад ФРН) тощо. Подібно до виборчого
законодавства ФРН, згідно із Законом про вибори народних депутатів України
від

17

листопада

2011 року,

для

встановлення

результатів

виборів

застосовується метод Хейра. Не зважаючи на це, так само як і в Іспанії та
Польщі, практика підрахунку голосів в обох країнах значно відрізняється.
Зокрема, відповідно до до ч. 8, 9 ст. 98 Закону про вибори народних депутатів
України від 17 листопада 2011 року, розподіл депутатських мандатів
відбувається у такий спосіб: кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у
депутати, включених до виборчого списку партії (що подолала бар’єр у 5 %),
ділиться на виборчу квоту. Ціла частина отриманого числа становить кількість
депутатських мандатів, що отримали кандидати у депутати від цієї партії.
Партії, виборчі списки від яких мають більші порівняно з іншими дробові
залишки після ділення на виборчу квоту отримують по одному додатковому
депутатському мандату, починаючи з виборчого списку партії, що має
найбільший дробовий залишок. Якщо дробові залишки у двох чи більше
виборчих списках партій однакові, першим додатковий депутатський мандат
отримує той виборчий список партії, за кандидатів у депутати від якої віддано
більшу кількість голосів виборців. Розподіл додаткових депутатських мандатів
закінчується після вичерпання загальної кількості депутатських мандатів у
загальнодержавному окрузі [85]. У зв’язку з цим загальна кількість мандатів, яка
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підлягає розподілу, не може перевищувати конституційно встановленого
чисельного складу Верховної Ради України (450 депутатів).
З одного боку, подібно до українського виборчого законодавства,
Федеральним Законом про вибори, основний текст якого був прийнятий 7
травня 1956 року, встановлюється, що виборчий акт німецького громадянина
здійснюється у два етапи. Перший етап дає змогу віддати перевагу конкретному
кандидату – так званий “перший голос” (мажоритарна складова); на другому
етапі має місце голосування за політичну партію – так званий “другий голос”
(пропорційна складова). З другого боку, згідно з виборчим законодавством ФРН
число отриманих “перших голосів” не є вирішальним для загального результату
виборів. Розподіл місць у парламенті здійснюється відповідно до одержаної
кожною партією кількості “других голосів”. Водночас “перші голоси” також
залучаються до процесу розподілу депутатських місць. Відповідно, якщо партія
отримує перемогу в більшому числі виборчих округів, ніж це передбачено
бар’єром у 5 % “других голосів”, то вона отримує додаткові “надлишкові”
мандати. Така ситуація приводить до збільшення числа депутатів бундестагу.
Своєю чергою, наявність значної кількості надлишкових мандатів (наприклад на
виборах 2009 р. вона досягла 24), порушує питання їх конституційності, що
неодноразово було предметом розгляду Конституційного суду ФРН [101, с. 84].
Як бачимо, попри законодавче закріплення одного й того самого способу
розподілу мандатів, досвід його застосування у ФРН та Україні є досить різним,
що безпосередньо впливає на кінцевий результат розподілу депутатських
мандатів.
Ще одним критерієм для порівняння основних норм виборчого
законодавства держав-членів Європейського Союзу та України виступає
відповідність вказаних норм цих держав принципам міжнародного виборчого
права. Слід зазначити, що на відміну від розглянутих критеріїв (тип виборчої
системи, тип виборчих списків, спосіб висування кандидатів, розмір прохідного
бар’єра, спосіб підрахунку голосів), щодо останнього у виборчому законодавстві
держав-членів ЄС

досягнуто

єдності, оскільки

ті

чи

інші принципи
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міжнародного виборчого права знайшли закріплення на рівні конституцій та
виборчих законів майже усіх європейських держав (винятком складає виборче
законодавство Португалії).
Зокрема, відповідно до ч. 1 та 4 ст. 68 Конституції Іспанії, яка була
прийнята 29 грудня 1978 року, палати парламенту формуються одночасно на
основі вільного, всезагального, рівного та прямого виборчого права шляхом
таємного голосування строком на чотири роки [113, с. 65]. Подібне
формулювання містять і Конституції Данії та Польщі. Так, Конституція Данії від
5 червня 1953 року визначає, що члени Фолькетинга обираються на 4 роки (ч. 1
ст. 32) шляхом загальних прямих виборів (ч. 1 ст. 31) [112, с. 764–765].
Відповідно до Конституції Республіки Польща 1997 року вибори до Сейму, який
обирається на 4 роки, є прямими, рівними, загальними та проводяться шляхом
таємного голосування [115]. Своєю чергою, відповідно до ст. 71 Конституції
Республіки Хорватія від 22 грудня 1990 року депутати Хорватського Сабору
обираються на основі всезагального і рівного виборчого права шляхом прямих
виборів таємним голосуванням [114, с. 459].
При цьому Конституції деяких держав-членів ЄС (наприклад Італії,
Фінляндії) можуть містити далеко не повний перелік принципів міжнародного
виборчого права. У таких державах він розширюється на рівні виборчих законів.
Зокрема, згідно зі ст. 56 Конституції Італії від 22 грудня 1947 року, палата
депутатів обирається загальним, прямим голосуванням [113, с. 113]. Водночас
відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону про вибори депутатів парламенту Італії від
30 березня 1957 р. всі депутати Палати Депутатів обираються в один тур
загальним, прямим, рівним, вільним, таємним голосуванням [79]. Попри це,
зазначені держави-члени ЄС конституційно, або на рівні виборчих законів
закріплюють неповний перелік принципів міжнародного виборчого права,
зосереджуючи свою увагу переважно на таких принципах як принцип
загального та рівного виборчого права, принцип періодичності виборів, принцип
вільних виборів, принцип прямих виборів, принцип таємного голосування.
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На відміну від виборчого законодавства зазначених держав-членів ЄС
згідно із законами про народне представництво Великої Британії, які були
прийняті

в

різні

роки,

окрім

перерахованих

принципів,

законодавчо

закріплюється ще один принцип міжнародного виборчого права – принцип
добровільності участі у виборах [94, с. 33]. Подібна ситуація характерна й для
нормативно-правових актів, що регулюють виборчий процес у Франції. Поряд з
іншими загальновизнаними принципами міжнародного виборчого права тут так
само закріплюється принцип добровільності участі у виборах. На відміну від
більшості держав-членів ЄС, застосування принципу прямих виборів у
зазначеній державі-члені має деякі застереження, оскільки у Франції на
законодавчому рівні дозволяється голосувати за дорученням, яке має бути
завірене посадовою особою комуни (наприклад, мером) [94, с. 43]. Це саме
стосується й виборчого законодавства ФРН, де поряд із закріпленням основних
принципів міжнародного виборчого права на рівні Конституції від 23 травня
1949 року та Федерального Закону про вибори від 7 травня 1956 року, принцип
прямих виборів дещо порушується п. 3 параграфу 14 останнього, оскільки
відповідно до нього виборці голосують або особисто, або поштою.
Як бачимо, з аналізу виборчого законодавства розглянутих держав-членів
ЄС випливає, що більшість конституцій та виборчих законів цих країн надають
перевагу закріпленню таких принципів як принцип загального та рівного
виборчого права, принцип періодичності виборів, принцип вільних виборів,
принцип прямих виборів, принцип таємного голосування. Водночас принцип
добровільності участі у виборах на рівні виборчого законодавства закріплюється
не в усіх державах-членах. Більше того, законодавством деяких європейських
держав передбачено пряме порушення зазначеного принципу, оскільки в
конституціях, або виборчих законах прямо визначена обов’язковість участі у
виборах (наприклад Конституція Італійської Республіки, де відповідно до ст. 48
закріплено, що здійснення голосування є громадським обов’язком) [113, с. 112].
Це саме стосується і принципу прямих виборів, який фактично нівелюється
дозволом голосувати поштою, або за дорученням.
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На відміну від виборчого законодавства держав-членів Європейського
Союзу для виборчого законодавства України характерним є закріплення майже
повного переліку принципів міжнародного виборчого права вже на рівні
Основного Закону. Так, Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року,
містить основні засади та принципи виборчого законодавства. Зокрема, на
конституційному рівні закріплені основні принципи виборчого права – принцип
загального виборчого права (ст. 71), принцип рівного виборчого права (ст. 71),
принцип прямого виборчого права (ст. 71), принцип вільних виборів (ст. 71),
принцип

таємного

голосування

(ст.

71),

принцип

періодичності

та

обов’язковості виборів (ст. 76) [118]. Усі зазначені принципи дублюються і на
рівні Закону про вибори народних депутатів України від 11 листопада 2011
року. Окрім цього, ст. 5 зазначеного Закону закріплюється принцип
добровільності участі у виборах [85].
Беручи до уваги викладене, можна стверджувати, що міра відповідності
виборчого

законодавства

України

загальним

принципам

міжнародного

виборчого права є вищою ніж аналогічна міра, закріплена на рівні виборчого
законодавства більшості держав-членів ЄС. У зв’язку з цим маємо погодитися з
вітчизняним науковцем Є. Радченко у тому, що “порівняльний аналіз щодо
відповідності європейських національних законодавств міжнародним виборчим
стандартам показує, що українське законодавство є одним з найпрогресивніших
у Європі, оскільки більшість законодавчих актів зарубіжних країн значно менше
адаптовані до міжнародних стандартів виборів” [29, с. 38]. Водночас, як показує
досвід України та держав-членів ЄС, для проведення чесних демократичних
парламентських
міжнародного

виборів

лише

законодавчого

виборчого

права

недостатньо,

закріплення
оскільки

їх

принципів
дотримання

безпосередньо залежить від типу політичного режиму, що діє у державі. Тому,
навіть попри неповний перелік зазначених принципів у законодавстві державчленів ЄС, через наявність в останніх ознак реальної демократії, вказані
принципи слугують важливою гарантією виборчих прав громадян у цих країнах
та забезпечують проведення чесних демократичних виборів.
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Поряд із вже розглянутими критеріями, виокремленими для порівняння
основних норм виборчого законодавства держав-членів Європейського Союзу та
України, важливе місце посідає ще один, а саме рівень законодавчого
закріплення тих чи інших норм виборчого права. Як свідчить досвід більшості
європейських держав, основні засади проведення парламентських виборів у цих
країнах регулюються на рівні конституцій та виборчих законів. В окремих
державах-членах проведення виборів поряд із конституцією регулюється
виборчим кодексом (наприклад Франція). При цьому кожна країна має власну
специфіку щодо законодавчого регулювання будь-яких питань, що стосуються
організації та проведення парламентських виборів.
Так, специфікою виборчого законодавства одних держав-членів є
докладне закріплення виборчих норм вже на рівні конституції (наприклад
Іспанія). Для інших держав-членів характерною особливістю виступає стислість
і чіткість конституції, щодо регулювання виборів, натомість присутність
докладної регламентації виборчого процесу на рівні виборчого закону, інших
законів та підзаконних актів (наприклад актів Міністерства внутрішніх справ
тощо). До таких держав, зокрема належать – Данія, Польща, Ірландія, Мальта,
Німеччина, Італія, Португалія, Хорватія та ін. Окремо слід виокремити
Францію, де на відміну від багатьох інших держав-членів ЄС відсутність
докладної

регламентації

проведення

парламентських

виборів

на

рівні

Конституції доповнюється нормами, які містяться у виборчому Кодексі.
Однією з держав, де лаконічність Конституції щодо регулювання
організації та проведення парламентських виборів цілком компенсується на
рівні виборчого закону є Республіка Мальта. Так, Генеральний закон про вибори
Мальтійської Республіки від 27 вересня 1991 року з останніми змінами,
внесеними до нього у 2009 році, складається з XIX частин та містить всебічну
деталізацію організації та проведення виборів до парламенту в зазначеній країні.
Наприклад, у частині IX Закону про вибори міститься докладне роз’яснення
процедури висування кандидатів. Зокрема, йдеться, що особа, яка має намір
стати кандидатом у депутати повинна подати письмовий документ, форма якого
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визначена в додатку № 9 до вказаного Закону про вибори, а також чітко
регламентується уся подальша процедура прийняття та реєстрації цього
документа тощо [38]. Як бачимо, не зважаючи на лаконічність Конституції,
Генеральний закон про вибори Мальтійської Республіки в деяких моментах
містить навіть надмірну деталізацію виборчого процесу. Для порівняння, в
Україні Закон про вибори народних депутатів від 17 листопада 2011 року не
містить подібної деталізації виборчого процесу. Так, форми документів, які
подають особи, що мають намір зареєструвати свою кандидатуру на виборах,
містяться в різного рівня підзаконних актах, наприклад, постановах Центральної
виборчої комісії.
Подібно до виборчого законодавства Республіки Мальта, всебічну
деталізацію усіх етапів виборчого процесу містить також Закон про вибори
депутатів парламенту Італії від 30 березня 1957 р. (зі змінами від 1993 р.).
Особливістю вказаного Закону є те, що окрім деталізації підготовки виборчого
процесу (розділ III), процедури голосування (розділ V), у тому числі
дострокового голосування (розділ IV) тощо, зазначений Закон містить окремий
розділ, який передбачає кримінальну відповідальність за порушення його норм.
Зокрема, розділ VII містить повний перелік штрафів (із розміром грошових
виплат), а також випадків, у яких їх призначають. Прикладом наведеної
деталізації є також зазначення у деяких статтях Закону точних годин здійснення
тих чи інших дій суб’єктами виборчого процесу (так, ст. 20 Закону містить чітку
регламентацію часових меж для подачі списків кандидатів в окремих виборчих
округах) [79].
На відміну від розглянутих держав-членів ЄС, де виборчий процес
регулюється переважно одним законом про вибори, в Німеччині лаконічність
Конституції

щодо

регламентації

проведення

парламентських

виборів

доповнюється багатьма нормативно-правовими актами. Окрім Конституції,
основним джерелом виборчого права Німеччини слід віднести Федеральний
Закон про вибори, який набрав чинності 7 травня 1956 року, Положення про
федеральні вибори, Доповнення до положення про федеральні вибори, Закон
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про політичні партії, Закон про перевірку правильності виборів, Закон про
виборчу

статистику.

законодавством

Загалом,

Німеччини

як

зазначає

В.

регламентується:

Штефуца,
по-перше,

виборчим
проведення

персоніфікованих виборів половини парламенту в одномандатних округах; подруге, зв’язаний розподіл мандатів між пропорційною і мажоритарною
частинами електоральної формули; по-третє, пропорційне голосування за
земельними

(регіональними)

списками;

по-четверте,

застосування

альтернативного прохідного бар’єра, який дає можливість пройти до парламенту
партіям, що не отримали 5 % голосів, але перемогли у трьох виборчих округах
[245, с. 715]. Як бачимо, практика законодавчого забезпечення проведення
парламентських виборів у Німеччині виокремлює зазначену країну з-поміж
інших

держав-членів,

оскільки

тут

регламентація

виборчого

процесу

відбувається на основі багатьох законів.
Подібна ситуація має місце і у Великій Британії, де практика
законодавчого регулювання проведення парламентських виборів також істотно
відрізняється від інших держав-членів ЄС. Проте, на відміну від Німеччини, у
Великій Британії це, передусім, пов’язано з відсутністю у країні Конституції як
єдиного писаного документа. У зв’язку з цим джерелами виборчого права в цій
державі-члені,

поряд

із

законами

(актами

Парламенту),

виступають

конституційні угоди та судові прецеденти, що, своєю чергою, призводить до
фрагментарності та заплутаності законодавчого регулювання виборів [94, с. 32].
Інша ситуація має місце у Франції, де відповідно до вимог Конституції,
прийнятої 4 жовтня 1958 року, основним законодавчим актом у галузі виборчого
права виступає Виборчий кодекс. Він складається із законодавчої та
регламентарної частин та є спеціальним законодавчим актом, який містить у
відносно систематизованому вигляді всі основні норми виборчого права, що
діють у Франції з 1852 року. При цьому регламентарна частина Виборчого
кодексу прийнята для розвитку та уточнення положень його законодавчої
частини й об’єднує в собі декрети Ради міністрів [94, с. 43]. Загалом наявність
єдиного документа, що об’єднує значну кількість нормативно-правових актів
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різного рівня забезпечує стабільність виборчого законодавства та створює
необхідні умови для проведення чесних демократичних парламентських виборів
у Франції.
Українське виборче законодавство також потребує прийняття єдиного
Виборчого кодексу подібно до того, що діє у Франції. Погодимося з
вітчизняною дослідницею О. Волощук, яка доводить, що “саме кодифікація – це
шлях до сталого, досконалого та ефективного виборчого законодавства, адже у
процесі кодифікації відбувається його змістовне удосконалення, скасування
застарілих і неефективних, вироблення нових норм, заповнення прогалин,
усунення дублювання, розбіжностей і суперечностей” [33, с. 77]. Водночас, не
зважаючи на досвід Франції, кодифікація виборчого законодавства не є
загальною тенденцією для держав-членів ЄС.
Як і в більшості європейських держав, Конституція України від 28 червня
1996 року містить лише основні засади та принципи виборчого законодавства, а
основу національного електорального законодавства на сучасному етапі складає
чинний Закон про вибори народних депутатів України від 17 листопада 2011
року, який визначає тип виборчої системи та особливості її застосування. Проте,
на відміну від конституцій деяких держав ЄС, Конституція України не містить
особливих вимог щодо форми законодавчого акта про вибори, або процедури
його прийняття. Натомість, подібна вимога міститься, наприклад, в Конституції
Іспанії від 27 грудня 1978 року, де чітко прописано, що порядок всезагальних
виборів має регулюватися Органічним Законом. Своєю чергою, Конституція
Італійської Республіки від 22 грудня 1947 року забороняє застосовувати
скорочену процедуру розгляду до законопроектів про вибори [113, с. 65].
Загалом для Конституції України не є характерною досить докладна
регламентація проведення виборів до Верховної Ради України. Натомість,
докладну регламентацію у Конституції знаходять основні засади діяльності
вищого законодавчого органу України.
На відміну від виборчого законодавства деяких держав-членів ЄС
(наприклад, Данії, Австрії, Болгарії), для якого характерною є значна міра його
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“конституціоналізації”, тобто закріплення базових положень про вибори на рівні
Конституції, Основний Закон України не містить норм, які б закріплювали тип
виборчої системи та розмір виборчого бар’єра. Відсутність зазначених норм у
тексті Конституції надає можливість політичним силам, які мають більшість у
парламенті, у разі потреби змінювати тип виборчої системи та розмір виборчого
бар’єра, що надає переваги одним політичним партіям та ставить у невигідне
становище інші. Слід зауважити, що на відміну від українського виборчого
законодавства, у переважній більшості держав ЄС тип виборчої системи
(наприклад, Іспанія, Данія, Польща, Ірландія, Мальта, Португалія, Фінляндія
тощо) та розмір виборчого бар’єра встановлені на рівні Конституції, що
виступає гарантією правової стабільності в цих державах протягом багатьох
років [205, с. 14]. На противагу українському виборчому законодавству, в
законодавстві деяких європейських держав, окрім закріплення базових
принципів організації та проведення виборів на рівні Основних Законів,
застосовуються

й

інші

механізми

унеможливлення

зміни

виборчого

законодавства під конкретні вибори. Наприклад, у Португалії новий закон про
вибори (або його оновлена редакція) регулюють лише ті вибори, що
проводяться не раніше ніж за п’ять місяців після прийняття такого закону. Якщо
ж вибори проводяться раніше, до них застосовується стара редакція закону
[206, с. 10]. Це забезпечує більш ефективне застосування виборчого закону в
зазначеній державі.
Таким чином, порівняння основних норм виборчого законодавства
держав-членів ЄС та України дає підстави стверджувати, що попри деяку
подібність наведених норм, зівставлених за відповідними критеріями, загалом
виборче законодавство як окремих держав-членів ЄС, так і України має свої
особливості.
По-перше, на відміну від більшості європейських держав, в Україні тип
виборчої системи на рівні Конституції не визначено, що значно спрощує
процедуру зміни такої системи. В тих державах-членах ЄС, де тип виборчої
системи

конституційно

не

закріплено

(наприклад

Німеччина),

завдяки
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демократичному політичному режиму, що діє в державі, виборче законодавство
у частині типу виборчої системи, на відміну від України, залишається
незмінним упродовж багатьох років. Змінивши парламентську виборчу систему
із пропорційної на змішану, Україна відійшла від поширеної європейської
практики

законодавчого

закріплення

та

практичного

застосування

на

парламентських виборах пропорційної виборчої системи.
По-друге, практика закріплення типу виборчих списків в українському
законодавстві (на рівні виборчого закону), подібна до загальноєвропейської
практики. Проте, попри досить поширену практику використання закритих
партійних списків на парламентських виборах європейськими державами, в
Україні застосування такого типу партійних списків, на думку автора цього
дослідження, не є доцільним. Щоб змішана виборча система найбільше
відповідала міжнародним виборчим стандартам та задовольняла потреби
електорату, у її пропорційній складовій мають застосовуватися відкриті виборчі
списки, відповідно до яких виборці можуть голосувати за конкретного
кандидата у народні депутати України.
По-третє,

більшістю

держав-членів

ЄС

на

законодавчому

рівні

встановлюються власні особливості процедури висування кандидатів, виходячи
із визначеного кола суб’єктів висування кандидатів, типу виборчої системи, яка
застосовується в тій чи іншій країні, державної політики щодо національних
меншин тощо. Загалом виборче законодавство України закріплює подібні до
європейських держав норми регулювання вказаної процедури. Водночас, як і в
інших державах-членах, в українському виборчому законодавстві має місце
закріплення й деяких особливостей процедури висування кандидатів, що
виокремлює її з-поміж інших європейських держав. До таких особливостей,
наприклад, належить встановлена ч. 5 ст. 52 Закону про вибори народних
депутатів України від 11 листопада 2011 року заборона висуватися кандидатам у
народні депутати одночасно по мажоритарному округу та за виборчим списком
політичної партії [85].
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По-четверте, порівняно з більшістю держав-членів ЄС в Україні виборчим
законодавством встановлено один з найвищих виборчих бар’єрів у 5 % голосів
виборців. Він застосовується до всіх без винятку політичних партій, що беруть
участь у виборах та у жодному випадку не може бути зменшений, що іде у
розріз із практикою деяких держав-членів ЄС (наприклад Польщі).
По-п’яте, як показує досвід розглянутих держав-членів ЄС та України,
навіть законодавче закріплення одного й того самого способу розподілу
мандатів у зазначених країнах не забезпечує застосування однакової практики
такого розподілу. Яскравим прикладом цього є, зокрема, досвід України та ФРН
щодо застосування закріпленого в законодавстві обох держав методу Хейра, що
безпосередньо впливає на кінцевий результат розподілу депутатських мандатів.
По-шосте, більшість конституцій та виборчих законів держав-членів ЄС
надають перевагу закріпленню таких принципів міжнародного виборчого права,
як: принцип загального та рівного виборчого права; принцип періодичності
виборів; принцип вільних виборів; принцип прямих виборів; принцип таємного
голосування. Водночас принцип добровільності участі у виборах на рівні
виборчого законодавства закріплюється не в усіх державах-членах ЄС. У деяких
європейських

державах

законодавством

передбачено

пряме

порушення

зазначеного принципу, оскільки в конституціях, або виборчих законах прямо
визначена обов’язковість участі у виборах (наприклад, Конституція Італійської
Республіки, де відповідно до ст. 48 закріплено, що здійснення голосування є
громадським обов’язком). Це саме стосується і принципу прямих виборів, який
фактично нівелюється дозволом голосувати поштою, або за дорученням. На
відміну від виборчого законодавства держав-членів Європейського Союзу для
виборчого законодавства України характерним є закріплення майже повного
переліку принципів міжнародного виборчого права вже на рівні Основного
Закону. Загалом можна стверджувати, що міра відповідності виборчого
законодавства України загальним принципам міжнародного виборчого права є
вищою, ніж аналогічна міра, закріплена на рівні виборчого законодавства
більшості держав-членів ЄС.
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По-сьоме, як свідчить досвід більшості європейських держав, основні
засади проведення парламентських виборів у цих країнах регулюються на рівні
конституцій та виборчих законів. В окремих державах-членах проведення
виборів поряд із конституцією регулюється виборчим кодексом (наприклад
Франція). Проте кодифікація виборчого законодавства не є загальною
тенденцією для держав-членів ЄС. Специфікою виборчого законодавства одних
держав-членів є докладне закріплення виборчих норм вже на рівні конституції
(наприклад Іспанія). Для інших держав-членів характерною особливістю
виступає лаконічність конституції, щодо регулювання виборів, натомість
присутність докладної регламентації виборчого процесу на рівні виборчого
закону, інших законів та підзаконних актів (наприклад актів Міністерства
внутрішніх справ тощо). До таких держав, зокрема, належать Данія, Польща,
Ірландія, Мальта, Німеччина, Італія, Португалія, Хорватія тощо. Така тенденція
є характерною і для виборчого законодавства України. На відміну від
конституцій деяких держав ЄС, Конституція України не містить особливих
вимог щодо форми законодавчого акта про вибори, або процедури його
прийняття. Також Основний Закон України не містить норм, які б закріплювали
тип виборчої системи та розмір виборчого бар’єра.
Висновки до розділу 3
Окремо дослідивши ретроспективи становлення виборчого законодавства
в Україні ми дійшли таких висновків:
1. Аналіз процесу становлення парламентської виборчої системи України
в контексті розвитку виборчого законодавства у період з 1989 по 2004 роки
свідчить про те, що для вказаного періоду характерною є часта зміна виборчого
законодавства, зокрема в частині типу виборчої системи, що безпосередньо
впливає на характер функціонування останньої. В основу зазначеної зміни,
передусім, покладено політичний чинник – необхідність побудови виборчої
системи, що може забезпечити перемогу на парламентських виборах конкретних
політичних сил. З одного боку, кожний новий закон про вибори народних
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депутатів, які треба віднести до новітнього виборчого досвіду (зокрема, Закон
про вибори народних депутатів УРСР 1989 року та закони про вибори народних
депутатів України прийняті у 1993, 1997, 2001 та 2004 роках), змінював
попередньо закріплений тип виборчої системи, внаслідок чого виборча система,
яка застосовувалася на парламентських виборах в Україні за досить короткий
період здійснила еволюцію від мажоритарної системи абсолютної більшості до
пропорційної системи із закритими списками.
2. Аналіз сучасного стану виборчої системи до Верховної Ради України
дає підстави стверджувати, що на формування та функціонування останньої
впливають три основних чинники: політичний, під яким розуміється тип
політичного

режиму,

внутрішньо-національний,

а

саме

національне

електоральне законодавство, та міжнародний, як сукупність міжнародноправових актів. У результаті дослідження типу політичного режиму було
встановлено, що на сучасному етапі в Україні діє змішаний або гібридний
демократично-авторитарний політичний режим, який безпосередньо впливає на
практичне функціонування виборчої системи. Результатом такого впливу є те,
що виборча система переважно виступає інструментом для реалізації
політичних амбіцій представників влади та легітимації їх повноважень.
Відсутність в Україні сформованого демократичного політичного режиму, а
відтак нереалізованість на практиці основних демократичних принципів,
позбавляють наявну в Україні виборчу систему необхідних умов для її розвитку,
як демократичної. Основу національного електорального законодавства на
сучасному етапі складає Закон про вибори народних депутатів України від
17 листопада 2011 року, який визначає тип виборчої системи та особливості її
застосування. Цим Законом закріплено змішану виборчу систему, яка порівняно
з виборчими системами, що застосовувались на парламентських виборах в
Україні

раніше, має

низку особливостей.

Вказані

особливості

можна

скласифікувати таким чином: по-перше, заміни суто пропорційної виборчої
системи змішаною мажоритарно-пропорційною, відповідно до якої одна
половина депутатів парламенту обирається за партійними списками, а друга – в
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мажоритарних виборчих округах; по-друге, збільшення прохідного бар’єра для
політичних партій з 3 до 5 % голосів виборців; по-третє, позбавлення виборчих
блоків права брати участь у виборах; по-четверте, впровадження процедури
самовисування в одномандатних мажоритарних виборчих округах; по-п’яте,
заборони

висуватися

кандидатам

у

народні

депутати

одночасно

по

мажоритарному округу та за виборчим списком політичної партії. Зазначені
особливості складають правову основу сучасної виборчої системи України,
тобто визначають її юридичну форму, практична реалізація якої безпосередньо
залежить від типу політичного режиму в державі. Окрім національного
виборчого законодавства України, яке визначає особливості її виборчої системи,
та типу політичного режиму, що надає зазначеним особливостям реального
змісту, на формування та функціонування виборчої системи в Україні
безпосередній впливає міжнародний чинник.
3. Серед основних проблем, які на сучасному етапі виникають під час
формування та функціонування парламентської виборчої системи в Україні,
потрібно виокремити відсутність стабільності та систематизації виборчого
законодавства. Основними шляхами впровадження норм виборчого права
держав ЄС до виборчого законодавства України у найближчій перспективі може
стати прийняття виборчого кодексу та закріплення на конституційному рівні
типу виборчої системи, величини виборчого бар’єра, заборони переходу
народних депутатів від фракції до фракції, а також можливості відкликання
народного депутата його виборцями із зазначенням підстав такої процедури
(імперативного мандату).
4. Порівняння основних норм виборчого законодавства держав-членів ЄС
та України дає підстави стверджувати, що попри деяку подібність наведених
норм, які були зіівставлені за відповідними критеріями, загалом виборче
законодавство як окремих держав-членів ЄС так і України має свої особливості.
По-перше, на відміну від більшості європейських держав, в Україні тип
виборчої системи на рівні Конституції не визначено, що сприяє спрощенню
процедури зміни такої системи. У тих державах-членах ЄС, де тип виборчої
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системи конституційно не закріплено (Німеччина), завдяки демократичному
політичному режиму, що діє в державі, виборче законодавство у частині типу
виборчої системи, на відміну від України, залишається незмінним упродовж
багатьох років. Змінивши парламентську виборчу систему із пропорційної на
змішану, Україна відійшла від поширеної європейської практики законодавчого
закріплення

та

практичного

застосування

на

парламентських

виборах

пропорційної виборчої системи. По-друге, практика закріплення типу виборчих
списків в українському законодавстві (на рівні виборчого закону), подібна до
загальноєвропейської практики. Проте, попри досить поширену практику
використання

закритих

партійних

списків

на

парламентських

виборах

європейськими державами, в Україні застосування такого типу партійних
списків, на думку автора цього дослідження, не є доцільним. Щоб змішана
виборча система найбільше відповідала міжнародним виборчим стандартам та
задовольняла потреби електорату, у її пропорційній складовій мають
застосовуватися відкриті виборчі списки, відповідно до яких виборці можуть
голосувати за конкретного кандидата у народні депутати України. По-третє,
більшістю держав-членів ЄС на законодавчому рівні встановлюються власні
особливості процедури висування кандидатів, виходячи із визначеного кола
суб’єктів висування кандидатів, типу виборчої системи, яка застосовується у тій
чи тій країні, державної політики щодо національних меншин тощо. Загалом
виборче законодавство України закріплює подібні до європейських держав
норми регулювання вказаної процедури. Водночас, як і в інших державахчленах, в українському виборчому законодавстві має місце закріплення і деяких
особливостей процедури висування кандидатів, що виокремлює її серед інших
європейських держав. До таких особливостей, наприклад, можна віднести
встановлену ч. 5 ст. 52 Закону про вибори народних депутатів України від 11
листопада 2011 року заборону висуватися кандидатам у народні депутати
одночасно по мажоритарному округу та за виборчим списком політичної партії.
По-четверте, порівняно з більшістю держав-членів ЄС в Україні виборчим
законодавством встановлено один з найвищих виборчих бар’єрів у 5 % голосів
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виборців. Він застосовується до всіх без винятку політичних партій, що беруть
участь у виборах та у жодному випадку не може бути зменшений, що
розходиться із практикою деяких держав-членів ЄС (Польща). По-п’яте, як
показує досвід розглянутих держав-членів ЄС та України, навіть законодавче
закріплення одного й того самого способу розподілу мандатів у зазначених
країнах не забезпечує застосування однакової практики такого розподілу.
Яскравим прикладом цього є, зокрема, досвід України та ФРН щодо
застосування закріпленого в законодавстві обох держав методу Хейра, що
безпосередньо впливає на кінцевий результат розподілу депутатських мандатів.
По-шосте, більшість конституцій та виборчих законів держав-членів ЄС
надають перевагу закріпленню таких принципів міжнародного виборчого права,
як: принцип загального та рівного виборчого права; принцип періодичності
виборів; принцип вільних виборів; принцип прямих виборів; принципу таємного
голосування. Водночас принцип добровільності участі у виборах на рівні
виборчого законодавства закріплюється не в усіх державах-членах ЄС. У деяких
європейських

державах

законодавством

передбачено

пряме

порушення

зазначеного принципу, оскільки в конституціях, або виборчих законах прямо
визначена обов’язковість участі у виборах (наприклад Конституція Італійської
Республіки, де відповідно до ст. 48 закріплено, що здійснення голосування є
громадським обов’язком). Це саме стосується і принципу прямих виборів, який
фактично нівелюється дозволом голосувати поштою, або за дорученням. На
відміну від виборчого законодавства держав-членів Європейського Союзу для
виборчого законодавства України характерним є закріплення майже повного
переліку принципів міжнародного виборчого права вже на рівні Основного
закону. Загалом можна стверджувати, що міра відповідності виборчого
законодавства України загальним принципам міжнародного виборчого права є
вищою ніж аналогічна міра, закріплена на рівні виборчого законодавства
більшості

держав-членів

ЄС.

По-сьоме,

як

свідчить

досвід

більшості

європейських держав, основні засади проведення парламентських виборів у цих
країнах регулюються на рівні конституцій та виборчих законів. В окремих
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державах-членах проведення виборів поряд із конституцією регулюється
виборчим кодексом (Франція). Проте кодифікація виборчого законодавства не є
загальною

тенденцією

для

держав-членів

ЄС.

Специфікою

виборчого

законодавства одних держав-членів є докладне закріплення виборчих норм вже
на рівні конституції (Іспанія), для інших – характерною особливістю виступає
лаконічність конституції, щодо регулювання виборів, натомість присутність
докладної регламентації виборчого процесу на рівні виборчого закону, інших
законів та підзаконних актів (наприклад актів Міністерства внутрішніх справ
тощо). До таких держав, зокрема, належать Данія, Польща, Ірландія, Мальта,
Німеччина,

Італія,

Португалія,

Хорватія

тощо.

Означена

тенденція

є

характерною і для виборчого законодавства України. На відміну від конституцій
деяких держав ЄС, Конституція України не містить особливих вимог щодо
форми законодавчого акта про вибори, або процедури його прийняття. Також
Основний Закон України не містить норм, які б закріплювали тип виборчої
системи та розмір виборчого бар’єра.
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ВИСНОВКИ
У результаті

проведеного

дослідження

детально

схарактеризовано

поняття, ознаки як виборів, так і виборчих систем, визначено обливості
проведення виборів в Україні та державах-членах Європейського Союзу.
Особливо актуальною на сьогодні є проблема напрацювання науково
обґрунтованого підходу щодо повного і всебічного забезпечення виборчого
права, з урахуванням чисельності та змін до законодавства, що й зумовило вибір
теми дисертації.
Виходячи із задач, які були поставлені під час написання наукової роботи,
до

здобутих

основних

результатів,

одержаних

внаслідок

проведеного

дослідження, можна віднести такі:
1. Уточнено поняття «вибори» та «виборчі системи». Запропоновано під
поняттям «вибори» розуміти форму прямого народовладдя, процедура якого
визначена у конституції та виборчому законодавстві, що здійснюється з метою
формування

представницьких

органів

державної

влади

та

місцевого

самоврядування, їх легітимації шляхом передачі владних повноважень від
народу до обраних ним представників. Під поняттям «виборча система»
доцільно розуміти законодавчо врегульований порядок формування виборних
органів держави та органів місцевого самоврядування, який визначає
організацію

виборчого

процесу та

характер

дії

учасників,

процедуру

голосування та встановлення результатів виборів.
2. Виокремивши і дослідивши політико-правові чинники формування
демократичної виборчої системи, сформульовано авторське визначення поняття
«демократична виборча система», під яким слід розуміти виборчу систему, що
функціонує в межах демократичного політичного режиму, і побудовану
відповідно до вимог їх представницького характеру державної влади, виборності
влади, плюралізму та свободи політичної діяльності, верховенства права,
рівності та невід’ємності громадянського права на владу.
3. Порівняння основних норм виборчого законодавства України та державчленів Європейського Союзу відповідно до низки критеріїв (тип виборчої
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системи, тип виборчих списків, спосіб висування кандидатів, розмір прохідного
бар’єру, спосіб підрахунку голосів, відповідність виборчого законодавства
принципам міжнародного виборчого права, рівень законодавчого закріплення
тих чи інших норм виборчого права тощо) дає змогу стверджувати, що загалом
виборче законодавство як України, так і держав-членів ЄС має свої особливості.
До них, зокрема, треба віднести: закріплення більшістю держав-членів ЄС типу
виборчої системи на рівні конституції (на відміну від України, де тип виборчої
системи

встановлюється

відповідним

виборчим

законом);

законодавче

закріплення застосування на виборах до Верховної Ради України змішаної
виборчої системи (на противагу загальноєвропейській практиці використання
пропорційної виборчої системи); на відміну від європейського виборчого
законодавства закріплення в Україні майже повного переліку принципів
міжнародного виборчого права вже на рівні Конституції. Це дає підстави
стверджувати, що міра відповідності виборчого законодавства України
загальним принципам міжнародного виборчого права є вищою, ніж аналогічна
міра, закріплена на рівні виборчого законодавства більшості держав-членів ЄС;
встановлення законодавством України, порівняно з більшістю держав-членів
ЄС, одного з найвищих виборчих бар’єрів; подібність виборчого законодавства
України виборчому законодавству держав-членів ЄС у частині закріплення
застосування закритих партійних списів, а також процедури висування
кандидатів.
Законодавством

держав-членів

Європейського

Союзу

чітко

регламентуються усі аспекти процедури організації та проведення виборів, а
також визначення їхніх результатів. До головних аспектів процедури організації
та

проведення

виборів, які підпадають під регулювання зазначеними

нормативно-правовими актами, належить зокрема: кількісний склад парламенту,
основні принципи виборчого права, тип виборчої системи, кількість виборчих
округів та число депутатів, які можуть бути обрані у цих округах, величина
виборчого бар’єру, тип партійних списків, суб’єкти висування кандидатів та
вимоги до них, умови надання пасивного та активного виборчого права тощо.
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При цьому в деяких країнах-членах ЄС зазначені аспекти майже повністю
знаходять відображення в тексті конституції, що свідчить про значну
«конституціоналізацію» виборчого права.
4. Репрезентативним

є

досвід

регулювання

виборчих

систем,

які

застосовуються у державах-членах Європейського Союзу і до яких слід віднести
порядок проведення виборів членів нижніх палат парламентів. Так, для
проведення виборів нижніх палат та однопалатних парламентів у державах
Європейського Союзу використовуються три основних типи виборчих систем –
мажоритарна, пропорційна та змішана. Значна перевага при цьому належить
пропорційній виборчій системі, яка діє у 19 із 28 державах-членах ЄС. У процесі
застосування пропорційної виборчої системи використовуються три основних
типи партійних списків: закриті, преференційні та відкриті.
5. До ефективних способів забезпечення демократичних, прозорих виборів
до Європейського Парламенту у практиках різних держав-членів Європейського
Союзу належать такі: застосування пропорційної виборчої системи, або системи
єдиного голосу, що передається; наявність різних типів виборчих списків;
застосування

різних

підходів

до

визначення

меж

виборчих

округів;

встановлення в різних країнах-членах неоднакового розміру виборчого бар’єру;
застосування різного мінімального віку для набуття пасивного виборчого права;
наявність в різних країнах-членах неоднакових вимог до виборців, які
проживають на їх території, але не є громадянами; надання можливості країнамчленам самостійно розширювати встановлений для всіх держав перелік випадків
несумісності мандату депутату Європейського Парламенту з іншими посадами;
закріплення можливості для країн-членів регулювати інші питання, які
стосуються виборчої процедури, на рівні внутрішнього законодавства (такими
питаннями,

наприклад,

є:

порядок

висування

кандидатів

у

депутати

Європейського Парламенту, встановлення того чи іншого способу підрахунку
голосів, визначення дати проведення виборів тощо). На сучасному етапі не є
коректним вживати поняття виборча система до Європейського Парламенту,
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оскільки на практиці існують лише національні виборчі системи до
Європейського Парламенту країн-членів Європейського Союзу.
6. Систематизовано

основні

політико-правові

чинники

забезпечення

народовладдя в Україні. Аналіз законодавчого забезпечення проведення виборів
до Верховної Ради України за період з 1989 по 2004 роки свідчить, що для
вказаного періоду характерною є часта зміна виборчого законодавства, зокрема
у частині визначення типу виборчої системи, яка за досить короткий період
здійснила еволюцію від мажоритарної системи абсолютної більшості до
пропорційної системи із закритими списками. Кожний із законів про вибори
народних депутатів, які були прийняті в зазначений період, тією чи іншою
мірою

відображав принципи

міжнародного

виборчого

права

(принцип

загального та рівного виборчого права, принцип періодичності виборів, принцип
вільних виборів, принцип прямих виборів, принцип таємного голосування,
принцип вільного створення політичних партій), що виступають критерієм для
визначення ступеня демократичності виборчої системи.
Сутність виборчої системи до Верховної Ради України, процес її
формування та функціонування безпосередньо зумовлюється групою чинників:
політичний, під яким розуміється тип політичного режиму, внутрішньонаціональний, тобто національне електоральне законодавство, та міжнародний,
як сукупність міжнародно-правових актів, що містять принципи міжнародного
виборчого

права.

Змішаний

або

гібридний

демократично-авторитарний

політичний режим, який сформований на сучасному етапі в Україні, позбавляє
зазначену виборчу систему необхідних умов для її розвитку, як демократичної.
Національне електоральне законодавство, а саме Закон «Про вибори народних
депутатів України» від 17 листопада 2011 року, визначає тип виборчої системи
та особливості її застосування. Зазначені особливості складають правову основу
сучасної виборчої системи України, тобто визначають її юридичну форму,
практична реалізація якої безпосередньо залежить від типу політичного режиму
в державі.
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Міжнародно-правові акти, які містять принципи міжнародного виборчого
права, стаючи частиною національного виборчого законодавства, сприяють
втіленню основних стандартів міжнародного виборчого права, практична
реалізація яких надає виборчій системі ознак демократичності.
Серед проблем, які на сучасному етапі виникають під час формування та
функціонування парламентської виборчої системи в Україні, слід виокремити
відсутність стабільності та систематизації виборчого законодавства. Основними
шляхами впровадження норм виборчого права держав ЄС до виборчого
законодавства України у найближчій перспективі може стати прийняття
виборчого кодексу та закріплення на конституційному рівні типу виборчої
системи, величини виборчого бар’єру, заборони переходу народних депутатів
від фракції до фракції, а також можливості відкликання народного депутата його
виборцями із зазначенням підстав такої процедури (імперативного мандату).
Оптимальним типом виборчої системи для нашої країни в подальшому можна
вважати змішану, за якої пропорційна складова буде з відкритими виборчими
списками, а мажоритарна – відносної більшості. Лише такий тип виборчої
системи дає змогу найповніше реалізувати основні принципи міжнародного
виборчого права, що знайшли практичну реалізацію у виборчому праві державчленів ЄС.
7. З метою удосконалення вітчизняного законодавства запропоновано
шляхи впровадження позитивного досвіду виборчого законодавства країн
Європейського Союзу у сучасне виборче законодавство до Верховної Ради
України.
В контексті дослідження, стали такі пропозиції: запровадити змішану
виборчу систему. Мажоритарна складова відображатиметься у проведенні
виборів в одномандатних виборчих округах. Вибори відбуватимуться в один
тур, переможцем буде кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів
виборців. Тобто однотурова, мажоритарна система відносної більшості.
Пропорційна складова матиме такий характер: політичні партії формують
загальнодержавні виборчі списки, прізвища кандидатів чергуються за алфавітом
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та по п’ять кандидатів закріплюють в кожному з територіальних виборчих
округів. У територіальному виборчому окрузі, виборці матимуть право
голосувати за одного з п’яти закріплених в окрузі кандидата. Після проведення
голосування та підрахунку голосів, Центральна виборча комісія встановить
загальну кількість голосів виборців, що були віддані за конкретну політичну
партію, визначить чи перетнули такі партії 5-ти відсотковий виборчий бар’єр.
Центральна виборча комісія розподілятиме мандати серед партій, що перетнули
зазначений бар’єр у такий спосіб: перший мандат віддадуть тому закріпленому
кандидату у територіальному виборчому окрузі, що набрав найбільшу кількість
голосів, другий мандат тому кандидату, що посів друге місце за кількістю
голосів, потім третій – третьому, четвертий – четвертому і т.д.
Центральна виборча комісія визначить кількість одномандатних та
територіальних виборчих округів, які за своєю територіальною ознакою повинні
бути тотожними. Кількість одномандатних та територіальних виборчих округів
повинна відповідати 50-ти відсоткам депутатських мандатів, передбачених
Конституцією України.
Зазначену виборчу систему запропоновано закріпити на рівні Конституції
України з метою зупинити перманентний процес її зміни. Ще однією
мотивацією для внесення змін до Конституції України можна вважати той факт,
що Україна обрала проєвропейський зовнішньополітичний вектор. Аналіз
виборчого законодавства держав-членів Європейського Союзу дає нам змогу
виявити певні засади регулювання виборів, які є характерними для більшості
таких держав. Практично в усіх Конституціях держав-членів ЄС: а) закріплено
принципи

загального, рівного, прямого

виборчого права

та

таємного

голосування; б) визначено вік, згідно з якими має право обиратися та бути
обраним до органів державної влади; в) визначено коло суб’єктів активного та
пасивного виборчого права на загальнодержавних виборах, загальні підстави
обмеження виборчих прав; г) визначено виборчу систему, за якою обирається
глава держави і, у більшості випадків, – загальні риси виборчої системи, за якою
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формується парламент (у конституціях 16 з 25 держав-членів ЄС закріплено
виборчу систему до вищих представницьких органів державної влади).
За результатами дослідження є підстави стверджувати, що запровадження в
Україні на конституційному рівні моделі виборчої системи не тільки приведе
національне

законодавство

у

відповідність

до

стандартів, а й стабілізує політичну ситуацію в Україні.

міжнародних

виборчих
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