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Цей звіт був підготовлений за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
та британської допомоги (UK aid) від уряду Великої Британії. Будь-які думки, викладені у цій публікації,
належать автору і не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID), уряду США або уряду Великої Британії.

Поточний процес реформування виборчої системи в Україні
За 25-річний період свого демократичного розвитку Україна неодноразово переглядала виборчі
системи, за якими проводяться вибори. Реформа виборчої системи залишається одним з головних
питань політичного порядку денного в умовах спроб українців пристосувати свої закони до нових
реалій.
З моменту здобуття незалежності від Радянського Союзу, Україна провела вісім парламентських
виборів на основі трьох різних виборчих систем. У 1991 та 1994 роках 450 місць у парламенті
розподілялись за мажоритарною системою абсолютної більшості в одномандатних округах. У 1998
та 2002 роках парламентські вибори проводились на основі паралельної виборчої системи:
половина депутатів обиралась за мажоритарною системою відносної більшості з голосуванням в
одномандатних округах, а друга половина - на основі пропорційної системи із голосуванням за
закриті партійні списки. На виборах 2006 та 2007 років весь склад парламенту обирався за
пропорційною системою з голосуванням за закриті партійні списки у єдиному загальнодержавному
багатомандатному виборчому окрузі. Під час виборів 2012 та 2014 років народні депутати обирались
за паралельною виборчою системою: половина членів парламенту мала обиратись за
мажоритарною системою відносної більшості, а половина – за пропорційною системою із
закритими партійними списками та 5% виборчим бар’єром.
7 листопада 2017 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Виборчого кодексу
№ 3112-1. Цей проект було внесено народними депутатами України Андрієм Парубієм, Леонідом Ємцем
( “Народний фронт”) та Олександром Черненком (Блок Петра Порошенка). У першому читанні на його
підтримку було подано 226 голосів народних депутатів. Проект Виборчого кодексу узгоджує виборчі
процедури для парламентських, президентських та місцевих виборів і пропонує запровадження
пропорційної системи з відкритими списками для парламентських виборів та окремих виборів до місцевих
рад (обласні ради та міські ради у містах з більш ніж 90 000 виборців). У парламенті також було
зареєстровано ряд інших законопроектів, спрямованих на зміну виборчої системи для
парламентських виборів (див. Додаток).
У перший тиждень квітня 2018 року Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) у тісній взаємодії
з Венеційською комісією організувала низку заходів з обговорення перспектив реформування
виборчої системи. У цих заходах взяли участь політики, представники громадянського суспільства,
провідні експерти та народні депутати.
Імовірні наслідки застосування виборчої системи, запропонованої у проекті Виборчого кодексу
(1) Перехід до пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками

Найбільш суттєвим нововведенням проекту Виборчого кодексу є запровадження пропорційної
виборчої системи з відкритими списками та голосуванням у виборчих регіонах. Списки в рамках
пропорційної системи можуть бути відкритими повністю (Фінляндія, Бразилія та Латвія) або
частково (у Нідерландах, Швеції та Словаччині). Чим більш відкритим є список, тим помітніше
виявлятимуться в ньому переваги та вади самої системи з відкритими списками. Ця система також
породжує питання внутрішньопартійної демократії при доборі кандидатів та фінансування
передвиборної агітації.
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Система з відкритими списками може посилити підзвітність обраних депутатів та можливість впливу
виборців на обрання депутатів, які працюють в парламенті неефективно. Її запровадження стане
виконанням важливих передвиборчих обіцянок, даних політиками після Революції гідності 2014
року. Серед потенційних проблем, зумовлених переходом до системи з відкритими списками, варто
відзначити такі: посилення внутрішньопартійної фрагментації внаслідок протистояння на виборах між
кандидатами від однієї й тієї ж партії, поширення політичної корупції з національного рівня на
місцевий, дезорієнтацію виборців при заповненні виборчих бюлетенів за новою системою.
Імовірно, що відкриті списки також зменшать шанси на обрання жінок, представників меншин та
партійних “технократів”.

(2) Вплив на гендерне представництво

Частка жінок на державних посадах в Україні залишається низькою. Станом на 2018 рік, частка жінок
у Верховній Раді становила 12,3%. Україна займає 143-тє місце в світі за рівнем представництва
жінок у законодавчому органі – він становить менше половини середнього рівня по Європі і є
нижчим, ніж у будь-якій європейській країні, крім Угорщини. Таке недопредставництво є однією з
причин того, чому Україна займає дуже низьке місце за Індексом гендерної нерівності ООН: 84-е в
світі та найнижче серед країн Європи. Присутність жінок на державних посадах пов’язана з низкою
позитивних моментів, крім очевидних – впливовості та доступу до влади. Їх можна підсумувати
таким чином: визначення порядку денного, забезпечення доступу групам жінок до політики,
розподіл ролей серед молодших поколінь та призвичаєння населення до обіймання жінками
керівних посад.
Будь-яка реформа – відмова від проведення виборів в одномандатних виборчих округах, перехід
від закритих до відкритих списків, зменшення величини виборчих округів – неодмінно позначиться
на шансах жінок на обрання та гендерному балансі при розподілі державних посад. Це свідчить про
потребу в обговоренні способів вирішення гендерних проблем в усіх аспектах реформи виборчої
системи за межами простого питання гендерних квот. Загалом, відхід від проведення виборів в
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одномандатних округах підвищить рівень доступу жінок до політики, однак перехід до відкритих
списків та зменшення величини округів в рамках пропорційної системи породить нові бар’єри на
шляху до успіху.

Силу жінок у політиці не можна просто звести до голих цифр. Впливовість також залежить від
суспільної легітимності, доступу до посад, пов’язаних з прийняттям рішень, особистої політичної ваги. Часто
роль жінок-парламентарів применшується, і вони опиняються у відносинах підпорядкування, - навіть
при перебуванні на виборних посадах. Їхнє кар’єрне зростання може бути легко заблоковане, їм
можуть доручити лише ведення суто “жіночих питань”, і їх діяльність можуть обмежити
парламентські правила, які не враховуватимуть роль жінки в родині. Тим не менше, збільшення
кількості жінок у парламенті створить передумови для більшої гендерної рівності в майбутньому.
Українським законодавством передбачено гендерні квоти, але ці механізми залучення жінок у
політику є слабкими та належним чином не реалізовуються. Згідно із Законом “Про політичні партії
в Україні”, статути політичних партій повинні передбачати обов’язковість включення до партійних
списків на парламентських та місцевих виборах щонайменше 30% представників кожної статі. Разом
з тим, Закон аж ніяк не дає гарантій того, що рівень представництва чоловіків і жінок у верхній частині
списку буде збалансованим; не передбачено цим законодавством і дієвих санкцій за порушення
партією відповідних законодавчих приписів.
Проектом Виборчого кодексу пропонується передбачити обов’язковість включення до кожної
п’ятірки виборчого списку партії на відповідних виборах не менш ніж двох представників іншої статі.
Фактично це означає запровадження 40% квоти для жінок. Однак наведений нижче приклад
переконливо свідчить про те, що без чергування чоловіків та жінок у списку та за високої імовірності
включення чоловіків до верхньої частини кожної п’ятірки списку, квота у 40% означатиме набагато
нижчий за 40% рівень фактичного представництва жінок. У прикладі нижче усі партії виконують вимоги
закону щодо збалансованого гендерного представництва у списках, але в окрузі, де розподілятиметься 12
мандатів буде обрано лише одну жінка.
00000000000
Сторінка 4 з 15
1344info@ifesukraine.orgwww.IFES.org

IFES УкраїнаВул. Велика Васильківська, 723 під’їзд, 8 поверхКиїв, 03150, УкраїнаТел.: +380 44 300

Моделювання результатів парламентських виборів 2014 року за запропонованою в проекті
Виборчого кодексу пропорційною системою з відкритими списками засвідчує, що мінімальне
дотримання гендерної квоти (три чоловіки у верхній частині п’ятірки та дві жінки у нижній частині
п’ятірки) призвело б до того, що жінкам дісталося б лише 14% місць при розподілі мандатів на рівні
виборчих регіонів і 28% місць – при розподілі за загальнодержавним списком. Їх загальна частка в
парламенті у цьому випадку становила б лише 20%. Якщо всі партії не обмежились би простим
включенням мінімальної кількості жінок до списку, а вдалися б до чергування в своїх списках
чоловіків та жінок, тоді частка гіпотетично зросла б до 35% при регіональному розподілі мандатів і
до 37% - при розподілі мандатів за загальнодержавним списком, що в підсумку дало б
представництво жінок на рівні 36%. Тож навіть якщо партії вийдуть за межі передбаченого мінімуму
гендерного паритету, жінок у парламенті все одно буде лише третина.
% жінок, обраних за запропонованою гендерною квотою
Регіональні

Загальнонаціональний

Всього

списки список
Низький рівень

14%

28%

20%

Підвищений рівень 35%

37%

36%

Низький рівень: три чоловіки, дві жінки
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Підвищений рівень: чергування представників обох статей у списках
NB: Складено на основі результатів 2014 р. в регіонах та розподілу місць з урахуванням явки
виборців.
Відкриті списки традиційно асоціюються з обранням меншої кількості жінок, оскільки виборці часто
віддають перевагу при голосуванні чоловікам, підвищуючи імовірність їх першочергового обрання
до парламенту. Щоб вирішити цю проблему, можна поєднувати різні методи квотування в рамках
відкритих партійних списків (див. Звіт за 2016 рік). Найбільш ефективний у цьому плані механізм
запроваджено в Косово, де законодавством чергування жінок і чоловіків в усьому виборчому списку
та фактично гарантовано мінімальне 30% представництво жінок у парламенті. Чергування жінок та
чоловіків у списках передбачено також законодавством Індонезії та Перу. А от у Польщі, Бразилії та
Чилі запроваджено обов’язкові квоти для партійних списків, однак не встановлено обов’язковості
чергування представників різних статей у списках.
(3) Механізм розподілу місць: на основі зареєстрованих в окрузі виборців чи явки виборців

У проекті Виборчого кодексу запропоновано нетиповий метод розподілу місць, який може суттєво
впливати на шанси партій на обрання до парламенту та легітимність виборчої системи. Майже в
кожній виборчій системі для парламентських виборів у країнах світу, рівень представництва округу
(кількість відведених йому місць) в парламенті визначається на основі певної комбінації кількості
населення/виборців та географії. Дуже малі округи інколи можуть мати дещо завищене
представництво, але за загальним правилом округи представлені в парламенті пропорційно до
кількості населення/виборців в них. Таким чином, один мільйон людей у східному окрузі отримує
приблизно таку ж кількість представників, як і один мільйон людей в умовному західному окрузі.
Цим нівелюється вплив непередбачуваності явки на розподіл місць між партіями, здатний
викривити представництво співрозмірних округів. Наприклад, якщо виборці в одному регіоні
стикаються з вищими бар’єрами стосовно реєстрації або голосування, їхній регіон не виявиться
недопредставленим у національному парламенті. Або ж якщо вони проголосують за партії,
сконцентровані саме в їхньому регіоні, вони не будуть покарані за це заниженим представництвом.
Разом з тим, проектом Виборчого кодексу пропонується передбачити, що кількість отриманих
партією мандатів у загальнодержавному та кожному з регіональних округів визначатиметься
залежно від загальнодержавної виборчої квоти (кількість голосів, поданих за всі партії, які отримали
право на участь у розподілі мандатів, поділена на кількісний склад парламенту). Кількість голосів,
отриманих партією у кожному регіональному окрузі ділитиметься на загальнодержавну квоту –
отримане в результаті такого ділення ціле число і буде кількістю мандатів, отриманих партією в
окрузі. Наслідком застосування такого механізму розподілу мандатів в округах/виборчих регіонах
стане те, що рівень їх представництва у парламенті залежатиме від кількості виборців, які
проголосували в окрузі, а не від кількості зареєстрованих виборців.
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У цьому прикладі представництво умовної Північної області є набагато нижчим за рівень
представництва умовної Південної області. В обох випадках кількість зареєстрованих виборців є
однаковою, проте явка в умовній Північній області буде нижчою.
Як показує моделювання, вплив запропонованих змін буде найбільш негативним для Донецької,
Луганської, Одеської та Херсонської областей (а також Криму та Севастополя). Найвигіднішими вони
будуть для Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей (див. Додаток).
Позитивний та негативний ефекти системи розподілу місць у залежності від явки пов’язані виключно
з контекстом голосування та ведення виборчої кампанії. Якщо явка в одному з регіонів буде вищою
за рахунок того, що ВПО матимуть змогу проголосувати у такому регіоні за місцем свого фактичного
проживання, тоді механізм розподілу мандатів на основі явки вирішуватиме проблеми
недопредставництва ВПО. Однак у цьому випадку все залежатиме від того, чи матимуть ВПО право
голосу за місцем свого перебування/переміщення. Натомість, якщо явку буде знижено внаслідок
неможливості проголосувати через військові дії, залякування виборців чи через заклики до
бойкотування виборів, розподіл місць на основі явки фактично означатиме покарання виборців, які
не зможуть проголосувати через дію зовнішніх обставин. Недопредставництво виборчих регіонів у
цьому випадку суперечитиме демократичним принципам та може зумовити делегітимізацію
виборчого процесу.
(4) Розподіл нерозподілених у виборчих регіонах місць за загальнодержавними закритими списками

Згідно з проектом Виборчого кодексу, нерозподілені між партіями у виборчих регіонах місця
розподілятимуться не серед кандидатів, висунутих у відповідних регіонах партіями, а за закритими
загальнонаціональними партійними списками. У верхній частині таких списків домінуватимуть
партійні лідери, які, як і інші кандидати у загальнонаціональному списку, включатимуться також до
регіональних списків. Таким чином, кандидат у загальнонаціональному списку, який отримуватиме
міце в парламенті за результатами першого раунду розподілу місць у виборчих регіонах, неодмінно
має бути: a) одним із лідерів партії; б) кандидатом, який не зміг отримати мандат у виборчому регіоні,
в якому його було висунуто. Відповідно, місця в загальнонаціональних списках отримуватимуть
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лідери партій, які не зможуть отримати достатнього рівня підтримки виборців у регіональних
округах, в яких вони сподівалися отримати необхідний рівень підтримки. Такі кандидати фактично
будуть не “найкращими з тих, хто програв”, а “найгіршими з тих, хто програв”.
Моделювання результатів такого розподілу місць на основі результатів виборів 2014 року показує,
що 373 місця було б розподілено у виборчих регіонах на основі загальнодержавної виборчої квоти,
а 77 місць у парламенті – заповнено кандидатами за загальнонаціональними партійними списками.

Висновки
Реформа виборчої системи залишається важливим інструментом зміцнення української демократії.
Відмова від проведення виборів в одномандатних виборчих округах, перехід на пропорційну
виборчу систему з голосуванням у регіональних виборчих округах та належно опрацьований
механізм голосування і розподілу місць за відкритими списками можуть сприяти посиленню
підзвітності депутатів перед виборцями, внутрішньопартійній стабільності та стабільності
парламентської коаліції й уряду. Проте жодну з виборчих систем не слід розглядати як панацею від
слабкостей української політичної системи. Успішність однієї й тієї ж виборчої системи може бути
різною в залежності від політичних реалій кожної конкретної країни.
Хоча сама по собі реформа виборчої системи є важливою, вона не повинна применшувати інші
нагальні пріоритети виборчої реформи, зокрема: забезпечення реалізації права голосу внутрішньо
переміщених осіб (ВПО); впровадження ефективних, пропорційних та превентивних санкцій за
порушення виборчого законодавства; забезпечення доступності виборів для виборців з
інвалідністю; підвищення професіоналізму виборчої адміністрації та оновлення складу Центральної
виборчої комісії.

Рекомендації
1. Дискусії стосовно можливої виборчої системи, за якою обиратиметься наступний парламент,
мають проводитись відкрито, інклюзивно та із залученням усіх зацікавлених сторін.
2. При вирішенні питання про застосування на наступних парламентських виборах пропорційної
виборчої системи з голосуванням за відкриті партійні списки, необхідно приділити важливу увагу
врегулюванню таких питань:
- Оптимальна величина виборчого округу;
- Порядок розподілу місць між кандидатами у списках та величина виборчого бар’єру;
- Можливість самовисування кандидатів в рамках пропорційної системи з відкритими
списками;
- Механізм розподілу мандатів у виборчих округах/виборчих регіонах та їх
представництво: на основі явки виборців або пропорційно до кількості зареєстрованих в
окрузі виборців;
- Форма виборчого бюлетеня та спосіб голосування формат виборчого бюлетеня та
процедуру голосування;
- Рівень відкритості списків, тобто межі впливу виборців на черговість розподілу мандатів
між кандидатами у списках;
- Дієві механізми забезпечення збалансованого представництва жінок та чоловіків у
виборчих списках.
3. З огляду на те, що чергові парламентські вибори проводитимуться у жовтні 2019 року і до
прийнятого у першому читанні проекту Виборчого кодексу було внесено значну кількість
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поправок, Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя має
вжити належних заходів для прискорення розгляду запропонованих до проекту поправок з
тим, щоб текст законопроекту для розгляду у другому читанні було фіналізовано до другого
читання влітку 2018 року.
4. Якщо Верховна Рада України не зможе прийняти проект Виборчого кодексу у другому
читанні не пізніш як за рік до виборів (тобто не пізніше жовтня 2018 року), після завершення
цього строку змінювати виборчу систему для парламентських виборів недоцільно. Натомість
Верховній Раді варто буде зосередитись на виправленні недоліків чинного Закону “Про
вибори народних депутатів України” 2011 року, на яких наголошували Венеціанська комісія,
ОБСЄ/БДІПЛ та громадські організації. У цьому контексті увагу варто приділити положенням,
які встановлюють порядок утворення виборчих округів, здійснення передвиборної агітації,
інформаційного забезпечення виборів, встановлення підсумків голосування та результатів
виборів.
5. Обговорення питання про необхідність зміни виборчої системи не повинні применшувати
важливість інших пріоритетних напрямів реформування виборчого та суміжного з ним
законодавства, зокрема:
- гармонізації виборчого законодавства;
- запровадження пропорційних, ефективних та превентивних санкцій за порушення
виборчого законодавства та проведення ефективного розслідування правопорушень,
пов’язаних із виборами;
- забезпечення професійності адміністрування виборчого процесу;
- реформування виборчої адміністрації;
- забезпечення ефективної участі у політиці жінок, ВПО, внутрішніх трудових мігрантів та
осіб з інвалідністю;
- прийняття нового Закону “Про всеукраїнський референдум”;
- подальшого впровадження реформи політичних фінансів.
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Законопроекти про вибори народних депутатів України: короткий огляд
виборчих систем та положень щодо збалансованого представництва жінок
та чоловіків у парламенті
Крім проекту Виборчого кодексу, аналіз наслідків застосування якого було підготовлено в рамках
Тижня виборчих систем і який було ухвалено парламентом у першому читанні в листопаді 2017
року, народними депутатами України на розгляд парламенту було внесено низку нових редакцій
Закону “Про вибори народних депутатів України”, які передбачають зміну чинної паралельної виборчої
системи для парламентських виборів. У наведеній нижче таблиці подано огляд ключових положень
цих проектів в частині виборчої системи для виборів народних депутатів України та норм,
покликаних забезпечити збалансоване представництво жінок і чоловіків у парламенті.
Законопроект
№ 7366

Ключові положення
-

№ 7366-1

-

-

-

№ 7366-2

-

-

450 одномандатних виборчих округів;
мажоритарна система відносної більшості для парламентських виборів;
кандидатів можуть висувати політичні партії; допускається
самовисування;
норми, спрямовані на забезпечення збалансованого представництва
жінок і чоловіків, відсутні.
пропорційна система з закритими списками; виборець може
проголосувати лише за один партійний список;
єдиний загальнодержавний виборчий округ і 225 територіальних
виборчих округів, утворених для оптимізації підрахунку голосів та
встановлення результатів виборів;
кандидатів можуть висувати політичні партії;
5% загальнодержавний виборчий бар’єр для допуску партії до участі у
розподілі депутатських мандатів;
для розподілу місць між партіями використовуються проста квота Хейра
та метод найбільшого залишку;
місця всередині списків розподіляються між кандидатами в порядку
черговості, визначеною партією (у порядку спадання порядкових номерів
кандидатів);
після виборів партії можуть відкликати свої депутатів рішенням з’їзду
партії; таке рішення не підлягає оскарженню в суді;
гендерні положення: не більше 7 кандидатів у депутати в кожній десятці
кандидатів у партійному списку повинні бути однієї і тієї ж статі;
невиконання цієї вимоги має наслідком відмову у реєстрації списку
Центральною виборчою комісією.
пропорційна система з відкритими списками;
у межах регіонів утворюється 28 багатомандатних виборчих округів (крім
столиці – Києва – та Дніпропетровської області: кожна з них розділена на
два багатомандатних виборчих округи);
законопроект передбачає можливість непроведення виборів в округах,
тимчасово окупованих Російською Федерацією, або на частині території
цих округів (як у випадку Донецької та Луганської областей, частково
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Законопроект

Ключові положення

-

-

-

-

-

-

-

-

контрольованих сепаратистами). Такі території не матимуть
представництва у парламенті;
рівень представництва того чи іншого багатомандатного виборчого
округу буде пропорційним до кількості зареєстрованих у ньому виборців;
з огляду на те, що вибори на деяких територіях не проводитимуться (в
Автономній Республіці Крим, в окремих районах Донецької та Луганської
областей), певна кількість місць у Верховній Раді залишатиметься
вакантною до наступних виборів, що може негативно вплинути на
перспективи прийняття парламентом певних рішень (наприклад, рішень
щодо подолання вето та імпічменту Президента, які мають прийматися
2/3 та 4/5 від конституційного складу парламенту);
кандидатів можуть висувати політичні партії; кожна партія висуватиме
регіональні партійні списки та загальнодержавний партійний список,
який включатиме кандидатів з регіональних списків; в обох типах списків
кандидати нумеруватимуться; послідовність включення кандидата до
списку визначається відповідною партією;
виборці голосуватимуть за один партійний список; кожен виборець
факультативно може проголосувати за одного кандидата у такому
списку;
для голосування за партію/кандидата, виборець повинен буде вписати
номер партійного списку і, якщо він підтримує конкретного кандидата в
цьому списку, номер цього кандидата;
право на участь у розподілі депутатських мандатів матимуть партії, які
подолають 4% загальнодержавний виборчий бар’єр;
представництво кожної партії у парламенті визначатиметься
пропорційно до кількості отриманих нею голосів; для визначення
загальної кількості місць, отриманих партією у загальнодержавному
окрузі використовуватиметься квота Хейра та метод найбільших
залишків;
кількість місць, отриманих партією у багатомандатному виборчому
окрузі визначатиметься діленням кількості поданих за неї у такому окрузі
голосів на регіональну виборчу квоту, яка, у свою чергу,
встановлюватиметься шляхом ділення кількості поданих в
окрузі/виборчому регіоні голосів за всі партії, що подолали виборчий
бар’єр, на кількість відведених округу/виборчому регіону мандатів;
місця всередині регіональних списків розподілятимуться між
кандидатами відповідно до кількості отриманих ними голосів, при цьому
першочергове право на одержання мандату матимуть лише ті кандидати,
за яких було подано не менше 0,5% голосів за відповідний регіональний
список; якщо кандидат отримає меншу кількість голосів, визначена
партією черговість кандидатів у списку не змінюватиметься;
нерозподілені у багатомандатних округах (виборчих регіонах)
розподілятимуться за відповідними загальнодержавними списками. При
цьому у першочерговому порядку мандат отримуватиме кандидат,
включений до загальнодержавного списку під нижчим номером, за
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Законопроект

Ключові положення

-

№ 7366-3

-

-

-

-

-

-

-

умови наявності у багатомандатному окрузі, в якому його було висунуто,
вакантного місця, та за умови отримання партією, до списку якої його
включено, більшості голосів у відповідному окрузі;
гендерні
положення:
до
кожної
п’ятірки
кандидатів
у
загальнодержавному та регіональному списку має бути включено не
більше трьох представників однієї статі; недотримання цієї вимоги
матиме наслідком прийняття ЦВК рішення про відмову у реєстрації
списку; якщо партія до виборів приймає рішення про ініціювання
скасування реєстрації кандидата у списку, вона повинна замінити його
представником тієї ж статі.
пропорційна система з відкритими списками;
у межах регіонів утворюється 28 багатомандатних виборчих округів (крім
столиці – Києва – та Дніпропетровської області: кожна з них розділена на
два багатомандатних виборчих округи);
законопроект передбачає можливість непроведення виборів в округах,
тимчасово окупованих Російською Федерацією, або на частині території
цих округів (як у випадку Донецької та Луганської областей, частково
контрольованих сепаратистами). Такі території не матимуть
представництва у парламенті;
кандидатів можуть висувати політичні партії; кожна партія висуватиме
регіональні партійні списки та загальнодержавний партійний список,
який включатиме кандидатів з регіональних списків; в обох типах списків
кандидати нумеруватимуться; послідовність включення кандидата до
списку визначається відповідною партією;
виборці голосуватимуть за один партійний список; кожен виборець
факультативно може проголосувати за одного кандидата у такому
списку;
для голосування за партію/кандидата, виборець повинен буде вписати
номер партійного списку і, якщо він підтримує конкретного кандидата в
цьому списку, номер цього кандидата;
право на участь у розподілі депутатських мандатів матимуть партії, які
подолають 3% загальнодержавний виборчий бар’єр;
представництво кожної партії у парламенті визначатиметься
пропорційно до кількості отриманих нею голосів; для визначення
загальної кількості місць, отриманих партією у загальнодержавному
окрузі використовуватиметься квота Хейра та метод найбільших
залишків;
кількість отриманих кожною партією місць в багатомандатному
виборчому окрузі/виборчому регіоні, визначається діленням кількості
голосів, отриманих партією в регіоні, на загальнодержавну виборчу
квоту, яка визначатиметься діленням загальної кількості голосів,
отриманих на загальнодержавному рівні всіма партіями, що подолали
виборчий бар’єр, на кількість місць у парламенті (такий самий підхід
передбачено проектом Виборчого кодексу);
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черговість розподілу місць між кандидатами у регіональному списку
визначатиметься кількістю отриманих кожним кандидатом голосів: пріоритет в
отриманні мандату матиме кандидат, який отримав більше голосів за інших
кандидатів у регіональному списку;
нерозподілені у виборчих регіонах місця розподілятимуться за
загальнодержавними списками відповідних партій; пріоритет в одержанні
мандату матиме кандидат, включений до загальнодержавного списку під
нижчим порядковим номером;
гендерні
положення:
до
кожної
п’ятірки
кандидатів
у
загальнодержавному та регіональному списку має бути включено не
більше трьох представників однієї статі; недотримання цієї вимоги
матиме наслідком прийняття ЦВК рішення про відмову у реєстрації
списку; не передбачено обов’язковості заміни кандидата у списку
представником тієї ж статі у разі його виключення зі списку до дня
голосування.
загалом, ті ж самі положення, що й у законопроекті № 7366-3. Разом з тим,
вибори проводитимуться у 27, а не 28 виборчих регіонах, як це
передбачено законопроектом № 7366-3 (АРК, місто Севастополь та
Херсонська область утворюватимуть один округ). На відміну від
законопроектів №№ 7366-2 та 7366-3, цей проект передбачає обрання
повного складу парламенту; депутати обиратимуться на підконтрольних
Україні територіях, але представлятимуть також тимчасово
непідконтрольні території. Виборча система, передбачена в
законопроекті, ідентична системі, запропонованій в проекті Виборчого
кодексу.
пропорційна виборча система з незрозумілим порядком розподілу місць
між партіями та кандидатами;
вибори проводяться в загальнодержавному виборчому окрузі,
поділеному на 225 територіальних виборчих округів;
кандидатів можуть висувати партії та блоки;
партії та блоки висуватимуть загальнонаціональні та регіональні списки
(разом з тим, у проекті відсутня згадка про виборчі регіони та порядок
визначення їхніх меж, що не дозволяє встановити, в яких саме регіонах
висуватимуться регіональні списки); в обох типах списків черговість
кандидатів визначатимуться відповідною партією/блоком;
виборець голосуватиме за регіональний список партії/блоку; він також
зможе проголосувати за одного кандидата в такому списку, вписавши
номер списку/кандидата до виборчого бюлетеня;
право на участь у розподілі депутатських мандатів отримуватимуть партії,
що подолали 5% загальнодержавний виборчий бар’єр, та виборчі блоки,
які подолають 6% загальнодержавний виборчий бар’єр;
представництво партії/блоку у парламенті визначатиметься шляхом
поділу поданих за неї голосів на загальнодержавну виборчу квоту; партії
та блоки з найбільшими залишками в результаті ділення отримуватимуть
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по одному додатковому мандату, починаючи з партії/блоку з
найбільшим залишком від ділення;
із законопроекту незрозуміло, яким чином розподілятимуться місця між
кандидатами у загальнодержавному та регіональних списках;
гендерні положення: аналогічні тим, які закріплено у законопроектах
№№ 7366-3 та 7366-4.
пропорційна система з закритими списками, що передбачає два тури
виборів: “праймеріз” та остаточне голосування;
кандидати у загальнодержавному окрузі висуватимуться партіями та
блоками;
партії та блоки висуватимуть попередні списки кандидатів для
голосування на праймеріз;
право участі у праймеріз матимуть виборці – зареєстровані прихильники
політичних партій/блоків;
у день проведення праймеріз зареєстрований прихильник зможе
проголосувати за не більш ніж 20% кандидатів, включених до
попереднього списку партії чи блоку, прихильником якого є виборець;
голосування на праймеріз проводитиметься в межах усієї території України
за чинними процедурами голосування та встановлення його підсумків;
право голосу на виборах матимуть лише зареєстровані прихильники
партій та блоків;
за результатами праймеріз ЦВК складатиме остаточні списки кандидатів
від партій та блоків, черговість включення кандидатів до яких
визначатиметься у відповідності до кількості отриманих кандидатом на
праймеріз голосів (кандидати з більшою кількістю голосів за результатами
праймеріз розміщуватимуться в остаточних списках за результатами
праймеріз під нижчими порядковими номерами); послідовність
кандидатів в остаточних списках не може бути змінена партією/блоком;
в день виборів право проголосувати матиме кожен виборець; виборець
зможе проголосувати за один список партії чи блоку;
право на участь у розподілі депутатських мандатів отримають партії, на
підтримку яких буде подано не менше 2% голосів виборців та блоки, на
підтримку яких буде подано не менше 3% голосів виборців у
загальнодержавному виборчому окрузі;
місця розподіляються між партіями та блоками, що подолають виборчий
бар’єр, пропорційно до кількості отриманих голосів, на основі квоти
Хейра (яка визначатиметься шляхом ділення всіх голосів за партії та
блоки, що подолають виборчий бар’єр, на склад парламенту) та методу
найбільших залишків;
мандати розподілятимуться між кандидатами у списах партій та блоків в
порядку черговості кандидатів, визначених остаточними списками;
гендерні положення: відсутні.
паралельна виборча система: мажоритарна система відносної більшості
для обрання 225 депутатів з голосуванням у 225 одномандатних
00000000000

Сторінка 14 з 15
1344info@ifesukraine.orgwww.IFES.org

IFES УкраїнаВул. Велика Васильківська, 723 під’їзд, 8 поверхКиїв, 03150, УкраїнаТел.: +380 44 300

Законопроект

Ключові положення

-

-

-

-

-

-

-

виборчих округах; решта 225 місць розподілятиметься за пропорційною
виборчою системою;
самовисування кандидатів допускатиметься за мажоритарною
складовою виборчої системи; за пропорційною складовою системи
право висування кандидатів матимуть партії та блоки;
за пропорційною системою вибори 225 депутатів проводитимуться у 27
виборчих регіонах, межі яких збігатимуться з межами адміністративних
регіонів;
кожна партія/блок висуватиме загальнонаціональний виборчий список, у
якому кожен депутат закріплюватиметься за одним із 27 виборчих регіонів;
кандидати включатимуться до виборчого списку в алфавітному порядку;
виборець зможе проголосувати за список лише однієї партії/блоку;
факультативно він також зможе проголосувати за одного із кандидатів у
такому списку;
для участі у розподілі депутатських мандатів партії/блоку необхідно буде
подолати 5% загальнодержавний виборчий бар’єр;
місця між партіями та блоками розподілятимуться у тому ж порядку, що
і за чинною виборчою системою – на основі простої загальнодержавної
квоти (квоти Хейра) та методу найбільших залишків;
всередині списків місця розподіляються між кандидатами таким чином:
перші місця отримають кандидати, які отримали на свою підтримку
найбільшу кількість голосів у виборчих регіонах, в яких партія/блок
отримала найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими
партіями/блоками у відповідному регіоні. Решту місць за
загальнонаціональним списком партії/блоку отримуватимуть кандидати,
які отримали найвищий показник, що визначається діленням кількості
поданих за них особисто голосів на кількість голосів, поданих за партію в
межах загальнодержавного округу, при цьому кандидати з вищим
показником матимуть пріоритет в одержанні мандату;
гендерні положення: відсутні.
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