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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ
ЗВ'ЯЗОК З

НАЙВАЖЛИВІШИМИ
НАУКОВИМИ І ПРАКТИЧНИМИ

ЗАВДАННЯМИ
Політичні процеси, що відбува!

ються в державі, мають значний
вплив на якість прийнятого в Україні
виборчого законодавства.

Кожна виборча кампанія в нашій
державі відбувалася за новим вибор!
чим законом, що приймався лише на!
передодні або навіть під час вибор!
чої кампанії. Тому кожний новий
виборчий закон доводиться вдоско!
налювати на марші. За такої практи!
ки організатори виборів та суб'єкти
виборчого процесу не мають реаль!
ної можливості детально вивчити й
проаналізувати особливості нового,
нещодавно прийнятого закону, що
на практиці призводить до труд!
нощів під час його застосування.

Для подальшого розвитку де!
мократії в Україні нам потрібне які!
сне і стабільне виборче законодав!
ство, яке дало б можливість забез!
печити належні умови для справж!
нього волевиявлення народу.
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ З

ДОСЛІДЖУВАНОЇ
ПРОБЛЕМАТИКИ

Проблемам правового вдоскона!
лення виборчого процесу в Україні
присвячені наукові праці багатьох
вітчизняних теоретиків і практиків,
таких як Б. Ключковський, Т. Ко!
ломієць, В. Погорілко, М. Рябець,
М. Орзіх, В. Співак, М. Ставнійчук,
О. Фрицький, В. Шаповал та інші. Ра!
зом з тим, багато процедур на пре!
зидентських, парламентських і
місцевих виборах, які мали б бути уз!
годженими, регламентувалися ви!
борчим законодавством суперечли!
во, інколи — взагалі по!різному.

Незважаючи на чисельні наукові
дослідження, насамперед вітчизня!
них вчених з даної проблематики, та
досвід зарубіжних країн з розвине!
ною демократією, слід констатувати,
що мова про стабільність виборчого
законодавства України сьогодні є
передчасною. Тому!то, на нашу дум!
ку, нам залишається лише вести по!
шуки шляхів його подальшого вдос!
коналення.

Метою нашої статті є досліджен!
ня шляхів подальшого вдосконален!
ня виборчого законодавства в Ук!
раїні.

Для досягнення цієї мети роз!
в'яжемо наступні завдання:

1) аналіз сучасних поглядів на
правове вдосконалення виборчого
законодавства;

2)  розгляд проблеми участі у ви!
борчому процесі незалежних гро!
мадських організацій;

3) аналіз застосування пропор!
ційної системи виборів депутатів до
місцевих рад;

4) розгляд теперішньої системи
виборчих комісій і перспективи зап!
ровадження чотирирівневої системи
виборчих комісій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

 Вдосконалення виборчого зако!
нодавства в напрямі прозорості та
об'єктивності повинно мати на меті
зміцнення цивілізованих, демокра!
тичних засад функціонування дер!
жави.

На сьогоднішній день весь по!
літикум повинен піднятися до розу!
міння трьох визначальних проблем
народовладдя. Мова йде про те, що,
по!перше, часті зміни виборчого за!
конодавства послаблюють оператив!
ний характер рішень вільного воле!
виявлення під час виборів, що справ!
ляє негативний вплив на загальне
функціонування Верховної Ради Ук!
раїни і Президента України. Адже
уже стало дивною традицією, що ви!
борчі закони, тобто закони про ви!
бори народних депутатів України,
Президента України та інші, прийма!
ються або змінюються безпосеред!
ньо перед виборами, причому як по!
зачерговими, так і черговими.

По!друге, нині одним із найваж!
ливіших чинників, що визначає по!
дальший розвиток виборчого зако!
нодавства України і спонукає до того
чи іншого виду виборчої системи, має
стати партійно!політична, професій!
на та фахова відповідальність влади,
яка була б спроможна вирішувати ті
чи інші актуальні питання.

По!третє, зростання активності
політичних сил щодо проведення
всеукраїнських референдумів та по!
стійне проведення в регіонах держа!
ви місцевих референдумів потребує
від парламентарів термінового вдос!
коналення законодавства про рефе!
рендуми [13, с. 37].

Необхідно зазначити, що чинне
виборче законодавство України ха!
рактеризується нестабільністю, від!
сутністю єдиної нормативної термі!
нології для різних видів виборів та
численними колізіями. До того ж
чинні закони про вибори народних
депутатів України, про вибори Пре!
зидента України та місцеві вибори
містять значну кількість норматив!
ного матеріалу (кожен закон сягає в
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середньому 80 сторінок) , який пев!
ною мірою дублюється [15, с. 44].

Більш грунтовною є точка зору
М. І. Ставнійчук щодо правового
вдосконалення виборчого законо!
давства. На її думку, систему комп!
лексного інституту виборчого зако!
нодавства складають передусім чо!
тири групи законодавчих актів. Ос!
нову цієї системи становить Консти!
туція України.

Другим основним елементом си!
стеми виборчого законодавства ви!
ступають, власне, спеціальні консти!
туційні виборчі закони: Закон Украї!
ни "Про вибори народних депутатів
України", який фактично є модель!
ним виборчим законом; а також За!
кони України "Про вибори Прези!
дента України", "Про вибори депу!
татів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим", "Про вибори де!
путатів місцевих рад та сільських се!
лищних, міських голів", "Про Цент!
ральну виборчу комісію".

Третю групу складають інші нор!
мативно!правові акти конституцій!
ного законодавства, зокрема Зако!
ни України "Про громадянство",
"Про об'єднання громадян", "Про
державні символи" та інші.

 Четверту, найбільшу, складову
системи виборчого законодавства
складають галузеві нормативно!пра!
вові акти законодавства суміжних
галузей, якими регулюються певні
процедури та інститути виборчого
права. Мова йде про норми адмініст!
ративного, житлового, кримінально!
го, кримінально!процесуального,
фінансового законодавства, які вже
певний проміжок часу були задіяні у
правовому регулюванні виборів, а
також нові для виборчого процесу
норми цивільного, цивільно!проце!
суального, трудового, пенсійного,
господарського, митного, інформа!
ційного законодавства про зв'язок,
про освіту, банківське, податкове,
навіть екологічне законодавство
тощо [10, с. 38!39].

Проведений аналіз свідчить, що,
на жаль, сьогодні науковці не відно!
сять до правового регулювання ви!
борчого законодавства в Україні
рішення Конституційного, Верхов!
ного та інших судів, що відіграють
провідну роль у виборчому процесі.
Доречно згадати призначення та
проведення відомого всім третього
туру виборів Президента України.

Проблеми подальшого вдоско!
налення правового регулювання ви!
борчого законодавства в Україні за!
лишаються нагальними дотепер, що
свідчить про становлення та розви!
ток цієї сфери.

Так, у 2006 році Центральна ви!
борча комісія надіслала до парла!
менту України конкретні пропозиції
щодо вдосконалення виборчого за!
конодавства, серед яких і уніфікація
виборчого законодавства. Звичайно,
найкращий варіант уніфікації повя!

заний з кодифікацією всього вибор!
чого законодавства про вибори і ре!
ферендуми шляхом прийняття Ви!
борчого кодексу України [12, c. 47].

Ця ідея підтримується такими
кваліфікованими юристами та нау!
ковцями в сфері виборчого права:
М. Оніщуком, Ю. Ключковським,
М. Ставнійчук. Саме цей крок, на
їхню думку, допоможе остаточно
стабілізувати виборче законодав!
ство, й дасть змогу уникнути різних
підходів до організації виборчого
процесу [1, c. 129]. Проте на те!
перішній час Виборчий кодекс Вер!
ховною Радою України не прийня!
тий.

Ми погоджуємося із науковця!
ми, що систематизація виборчого
законодавства України у формі його
кодифікації є надзвичайно складною
процедурою і потребує спеціально!
го, передусім науково!експертного
аналізу з погляду реальності його
адаптування в Україні.

Для того, щоб вибори вважали!
ся дійсними, необхідний ефективний
контроль за виборчим процесом не
тільки з боку державних органів, а і
громадських структур. Державний
контроль здійснюють правоохо!
ронні та судові органи, які спостері!
гають за додержанням субєктами
виборчого процесу норм і процедур
виборчого законодавства. Але дер!
жавний контроль без громадського
не є повною мірою ефективним. Гро!
мадський контроль — інституційна
системи, завдяки якій громадянське
суспільство через певні структури
дістає право і здатність спостеріга!
ти за ходом, процедурами та резуль!
татами виборів та референдумів,
контролювати їх відповідність ви!
борчому законодавству та нормам
міжнародного права, домагатися
усунення порушень.

Міжнародна практика проведен!
ня виборів засвідчує, що жоден най!
прогресивніший механізм у виборчій
пракиці не є дієвим, якщо в державі
відсутні законодавчо закріплені
форми громадського контролю. До
субєктів громадського контролю
відносимо політичні партії, гро!
мадські організації.

Контроль за виборчим процесом
має здійснюватися незалежними
громадськими організаціями. Вони
не є учасниками виборчого процесу
і, таким чином, не беруть безпосе!
редньої участі у виборчому процесі,
не мають права висувати кандидатів
до представницьких структур дер!
жавної влади та органів місцевого
самоврядування. У попередніх ре!
дакціях виборчого законодавства
громадським організаціям надавало!
ся право делегувати офіційних спо!
стерігачів, які здійснювали свої по!
вноваження відповідно до положен!
ня, що затверджувалося Верховною
Радою України.

У ході реформування виборчого

законодавства, яке відбулося 4
квітня 2004 року, право громадських
організацій мати своїх офіційних
спостерігачів було скасовано [2, c.
79].

На нашу думку, доцільно було б
не скасовувати дане право, а серед
усіх громадських організацій виділи!
ти правозахисні, які своїм завданням
ставлять захист політичних прав гро!
мадян України.

Слід зазначити, що останні пре!
зидентські, парламентські чергові та
позачергові вибори 2007 року, як і
вибори до місцевих рад останніх
років, свідчать про невпинний зріст
впливу інформатизації на розвиток
українського суспільства.

Вплив ЗМІ на розвиток виборчо!
го процесу в Україні продовжує за!
лишатись одним з найбільш актуаль!
них питань удосконалення виборчо!
го законодавства. На нашу думку, це
перш за все пояснюється тим, що
ЗМІ зобов'язані об'єктивно висвіт!
лювати інформацію як про різні по!
літичні сили, так і про різних канди!
датів. Саме тому, напевно, не викли!
кає подиву той факт, що саме
діяльність ЗМІ під час виборчого
процесу найчастіше ставала предме!
том дискусій у міжвиборчий період.
Пояснення такої прискіпливої ува!
ги до ролі ЗМІ в електоральній кам!
панії автор статті вбачає в тому, що
демократія в Україні має ще недо!
сконалий характер, незважаючи на
позитивні зрушення, внаслідок чого
ЗМІ і досі залишаються інструмен!
том політичної боротьби, зазнаючи
обмеження в діяльності під час ви!
борчого процесу.

На жаль, в Україні на законодав!
чому рівні не вирішено належним
чином проблему забезпечення де!
мократизації виборчого процесу під
впливом ЗМІ. Ми пояснюємо такий
стан, по!перше, нерівними можливо!
стями різних політичних сил щодо
доступу до ЗМІ; по!друге, закріп!
ленням сфери впливу певних по!
літичних сил за окремими каналами
телебачення; по!третє, відсутністю
вітчизняних потужних незалежних,
а отже, і незаангажованих ЗМІ, що
унеможливлює забезпечення, спра!
ведливе висвітлення виборчого про!
цесу та проведення його на високо!
му організаційному рівні.

Наступна проблема — це засто!
сування пропорційної системи ви!
борів депутатів до місцевих рад. На
думку автора статті, — це невідпо!
відність положенням Конституції
України тих норм виборчого Закону
про місцеві вибори, якими визначе!
но порядок формування представ!
ництва територіальних громад у ра!
йонних та обласних радах. Відповід!
но до частини четвертої статті 140
Конституції України районні та об!
ласні ради є органами місцевого са!
моврядування, що представляють
інтереси територіальних громад сіл,
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селищ та міст. Формування обласних
та районних рад за пропорційною
виборчою системою суперечить кон!
ституційній природі зазначених
органів — як органів, котрі представ!
ляють спільні інтереси територіаль!
них громад, а не окремих з цих гро!
мад. При поверховому аналізі цієї
проблеми можна дійти висновку, що
формування представницьких орга!
нів місцевих рад за пропорційною
системою призвело до того, що деякі
територіальні громади так і залиши!
лися не представленими в обласних
та районних радах. Майже у кожній
області, за окремими винятками, є по
декілька районів, які зовсім не пред!
ставлені в обласних радах. Очевид!
но, що прийняття будь!якого рішен!
ня в обласній раді відбувається без
урахування конкретних інтересів та!
ких районів. Приміром, Луганщина
— в обласній раді немає жодного
обранця від територіальної громади
шести районів. Територіальну гро!
маду обласного центру в обласній
раді представляє 70 депутатів з 120
обраних, майже 60%. У Одеській об!
ласній раді немає депутатів, які дос!
конало б володіли проблемами 68,8
% територіальних громад, у Дніпро!
петровській обласній раді — 65,7 %.

 Не представлені інтереси майже
40 територіальних громад у Львів!
ській обласній раді. Не менш яскра!
ва картина в Харківській обласній
раді, де немає депутатів від 44 % те!
риторіальних громад. У Вінницькій
області — 40 %. У Житомирській об!
ласній раді — з 95 депутатів 53 про!
живають в місті Житомирі, а ще 12
зареєстровані за територією області,
причому 10 з них проживають у місті
Києві. Якщо взяти середню кількість
територіальних громад, чиї інтереси
не представлені в обласних радах, то
вона сягає 30% [7].

Ще одна проблема, на переко!
нання автора статті, — проведення
місцевих виборів разом із виборами
народних депутатів України. Одно!
часне проведення виборів до місце!
вих рад і до Верховної Ради України
значно ускладнює роботу організа!
торів виборів та призводить до вели!
кого фізичного та морального наван!
таження як на членів дільничних ви!
борчих комісій, так і на членів ок!
ружних виборчих комісій, що при!
зводить до численних помилок та не!
точностей у протоколах з підрахун!
ку голосів, особливо на виборчих
дільницях з великою кількістю ви!
борців. Крім того, у законах про ви!
бори до Верховної Ради та про міс!
цеві вибори міститься багато розбі!
жностей, часто одна норма супере!
чить іншій. А відтак, організаторам
виборів у такій ситуації було надто
важко розібратися з застосуванням
окремих норм виборчого законодав!
ства. Інколи закон про місцеві вибо!
ри був настільки складний для розу!
міння, що його значна частина діль!

ничних виборчих комісій не могли
виконати як через свою компе!
тентність, так і внаслідок інколи про!
сто відсутності часу для виконання
певних процедур.

Якщо суспільство має на меті
проводити повноцінні, ефективно
контрольовані з погляду дотриман!
ня виборчого законодавства Украї!
ни вибори, питання про "розведення"
чергових місцевих та парламентсь!
ких виборів, як зазначила М.І. Став!
нійчук, повинно бути вирішено прин!
ципово. І слід їх розвести у часі пе!
ріодом, на її думку, як мінімум,
півроку [11, с. 7]. Це дасть мож!
ливість залучати до виборчої кам!
панії на виборах народних депутатів
України (до складу комісій, довіре!
них осіб, спостерігачів та ін.) більш
кваліфіковану частину населення та
депутатів усіх рівнів, оскільки при
одночасних виборах вони самі є кан!
дидатами, при цьому не маючи права
займатися такою діяльністю [4, с. 78].

При аналізі парламентських ви!
борів 2006 року було зазначено, що
більшість порушень при проходжені
виборчого процесу було повязано з
одночасним проходженням виборів
двох рівнів [5]. Проведення одночас!
но місцевих і парламентських ви!
борів не виправдало себе як у попе!
редні роки, так і на виборах 2006
року. Виборці обурені одночасним
проведенням двох таких важливих
заходів у звязку з труднощами сте!
жити одночасно за виборчою кампа!
нією на двох рівнях й організаційни!
ми збоями, які виникають в день го!
лосування (черги за бюлетнями, чер!
ги до кабінок для голосування) [5].
Й хоча одночасне проведення ви!
борів має певні позитивні моменти (в
такому разі явка виборців скоріше
буде більшою, бо вони зможуть про!
голосувати за всіх своїх обранців од!
ночасно), необхідність розведення в
часі виборів до Верховної Ради і до
місцевих органів влади та вилучення
із Закону про місцеві вибори пункту
2 частини другої статті 14 (вимога
проведення чергових місцевих ви!
борів одночасно з виборами народ!
них депутатів) не викликає сумнівів.

Виборче законодавство зарубіж!
них країн по!різному визначає місце
політичних партій в утворенні й ро!
боті виборчих комісій. Так, за участі
політичних партій утворення вибор!
чих комісій передбачено виборчими
законами Республіки Білорусь, Ли!
товської та Словацької Республік;
участь політичних партій у роботі
виборчих комісій з правом дорадчо!
го голосу передбачена виборчими
законами Російської Федерації,
Азербайджанської Республіки; у
формуванні й роботі виборчих
комісій за виборчими законами
Польщі, Угорської Республіки та
Республіки Молдова політичні партії
участі не беруть [9, с. 66—68].

З метою оптимізації діяльності

виборчих комісій, підвищення їх
ефективності в нашій державі виник!
ла необхідність реорганізації вибор!
чих комісій із внесенням змін у чин!
не виборче законодавство, визначив!
ши при цьому систему виборчих
комісій як державних органів управ!
ління виборчим процесом.

Однак, проблема вирішення цьо!
го питання полягає в тому, що для
зміни механізму формування вибор!
чих комісій та вдосконалення їх пра!
вового статусу потрібна політична
воля парламенту, значна частина
якого є прихильниками формування
виборчих комісій саме за партійним
принципом.

Недосконалість правового ста!
тусу територіальних і дільничних
виборчих комісій, їх тимчасовий ха!
рактер зумовлюють проблеми у
взаємовідносинах з органами місце!
вого самоврядування. Саме цим
значною мірою пояснюється їх не!
рівне становище у відносинах з інши!
ми органами публічної влади, за!
лежність від чиновницького розсуду
і необхідність постійно виступати в
ролі прохача. В очах більшості поса!
дових осіб виборчі комісії не є орга!
нами влади, а їх рішення всупереч
закону далеко не завжди розгляда!
ються як обов'язкові для виконання
[14, с. 59].

Отже, одна з найбільш актуаль!
них проблем, що потребує вирішен!
ня у виборчому законодавстві, — по!
дальше реформування системи ви!
борчих комісій, підвищення рівня їх
правового статусу та порядку їх ут!
ворення. Найбільш оптимальною
моделлю створення системи вибор!
чих комісій в Україні, виходячи з ад!
міністративно!територіального уст!
рою України, є чотирирівнева систе!
ма, а не трирівнева, яка функціонує
тепер.

Запровадження чотирирівневої
системи виборчих комісій дозволить
більш повно забезпечити реалізацію
та захист конституційних виборчих
прав громадян України, підвищити
рівень реального контролю з боку
Центральної виборчої комісії за на!
лежним виконанням та однаковим
застосуванням законодавства про
вибори на території всієї держави.
Очолювати цю систему комісій має
Центральна виборча комісія. Другий
рівень повинні становити працюючі
територіальні (регіональні) виборчі
комісії Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севасто!
польська міські виборчі комісії,
комісії з референдуму, які працюва!
тимуть на постійній основі. Третій
рівень у цій системі — це територі!
альні районні, міські (у містах облас!
ного значення), районні в містах ви!
борчі комісії, комісії з референдуму
для організації і проведення виборів
Президента України, всеукраїнсько!
го референдуму, місцевих виборів і
референдумів, та окружні (в межах
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відповідного регіону) — для прове!
дення виборів народних депутатів
України. Четвертим рівнем у системі
виборчих комісій, комісій з референ!
думу мають залишатися дільничні
виборчі комісії. Така чотирирівнева
система виборчих комісій є досить
поширеною у світовій виборчій прак!
тиці і ефективно функціонує в бага!
тьох країнах світу. Наприклад, у
Російській Федерації, Словацькій
Республіці, Словенії, Хорватії та
інших країнах [8, с. 542—543].

Територіальні (регіональні) Ав!
тономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
виборчі комісії слід утворювати як
постійно діючі органи, які мають
працювати на засадах, наближених
до Центральної виборчої комісії. На
постійній основі у складі комісій ма!
ють працювати голова, заступник
голови, секретар комісії, а також ряд
працівників комісії — системний ад!
міністратор, оператори, бухгалтер та
інші. Крім того, як пропозиція, фор!
мування складу цих комісій повинно
проводитися Центральною вибор!
чою комісією за поданням Верховної
Ради Автономної Республіки Крим,
обласних рад, Київської та Севасто!
польської міських рад, а також за
поданням політичних партій
(блоків). Такі виборчі комісії в межах
своїх повноважень не повинні бути
залежними від місцевої виконавчої
влади та органів місцевого самовря!
дування. У них повинно бути власне
постійне приміщення, оргтехніка,
транспорт і засоби зв'язку, що знач!
но підвищить ефективність діяль!
ності виборчих комісій і державну
дисципліну на всіх етапах виборчо!
го процесу. Відповідно за правовим
статусом такі комісії в організацій!
но!методичному плані повинні бути
підпорядковані Центральній ви!
борчій комісії.

Через територіальні (регіональні)
виборчі комісії Центральна виборча
комісія мала б змогу реалізувати у
повному обсязі на регіональному
рівні покладені на неї законодавством
України повноваження. Зокрема, ви!
рішувати питання фінансування та
матеріально!технічного забезпечен!
ня виборів та референдумів, контро!
лювати за дотриманням встановлено!
го порядку проведення передвибор!
ної агітації та здійснювати інші орган!
ізаційні функції щодо організації та
проведення на території відповідно!
го регіону виборів та референдумів.
Крім того, для оперативного вирішен!
ня питань, пов'язаних з виконанням
повноважень Комісії статтею 35 За!
кону України "Про Центральну ви!
борчу комісію" [3, с. 29], передбаче!
но утворення регіональних представ!
ництв Комісії як структурних під!
розділів Секретаріату Комісії, які не!
обхідно створити з розширеними по!
вноваженнями щодо забезпечення
організації не тільки народних депу!

татів України та Президента Украї!
ни, а й депутатів місцевих рад, всеук!
раїнського та місцевих референдумів.

До складу виборчих комісій з
урахуванням повноважень, якими
вони наділені, мають входити досві!
дчені та висококваліфіковані спеціа!
лісти. Професійним членом виборчої
комісії не можна стати за короткий
час, який відведено для проведення
виборчої кампанії.

Таким чином, проведений аналіз
дозволив нам зробити висновк, що
основними напрямами вдосконален!
ня виборчого законодавства Украї!
ни повинні бути:

— вирішення проблем уніфікації
виборчих процедур шляхом прий!
няття Виборчого кодексу України;

— надання права громадським
організаціям мати своїх офіційних
спостерігачів на виборах та референ!
думах;

 — вирішення на законодавчому
рівні проблему забезпечення демо!
кратизації виборчого процесу під
впливом ЗМІ. Слід чітко визначити
відповідальність посадових осіб
щодо підтримки певних політичних
сил, презентації державними діяча!
ми власних партій та блоків у регіо!
нах, позитивне чи негативне висвіт!
лення діяльності учасників виборів у
ЗМІ та багато іншого [6, c. 9]; роз!
гляд проблеми участі у виборчому
процесі незалежних громадських
організацій;

 — доцільність застосування
пропорційної системи виборів депу!
татів до місцевих рад;

— подальше реформування сис!
теми виборчих комісій, підвищення
рівня їх правового статусу та поряд!
ку їх утворення. В цьому контексті,
до речі, й розгортатимуться перспек!
тиви наших подальших наукових
досліджень.
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