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1. Оцінка політики реформ Парламенту й Уря-
ду за період від вересня 2019 року та її від-
повідності «Принципам Торонто» (на основі 
аналізу Програми Уряду, планів міністерств й 
ухвалених / відхилених нормативно-право-
вих актів)

Виборчий кодекс України, перший проєкт яко-
го було розроблено ще у 2000-х роках1, ново-
обрана Верховна Рада України (далі – ВРУ) 
ухвалила 19 грудня 2019 року. 16 липня 2020 
року Парламент утретє за два роки проголо-
сував у другому читанні за Виборчий кодекс 
України. Тривала робота над удосконаленням 
законодавства про вибори пов’язана як з по-
літичним протистоянням між зацікавленими 
групами протягом двох скликань ВРУ, так і 
практикою деталізації законів про вибори. 

Ухвалення кодексу – один з кроків на шля-
ху реалізації виборчої реформи. Серед його 
ключових нововведень – скасування мажо-
ритарної виборчої системи та запроваджен-
ня пропорційної виборчої системи з частково 
відкритими списками на парламентських ви-
борах, що відповідає «Принципам Торонто», 
які також передбачали запровадження пропо-
рційної системи з відкритими регіональними 
списками, ефективної системи пропорційного 
покарання за виборчі злочини, забезпечення 
прозорості політичних фінансів2. Утім, остан-
ні рішення Парламенту від липня 2020 року 
про партизацію місцевого самоврядування та 
встановлення монополії партійних організацій 
на висування кандидатів на місцевих виборах 

у громадах від 10000 виборців суперечать між-
народним стандартам, як у частині виборчої 
системи, так і строків ухвалення напередодні 
виборів.

Варто відзначити такі важливі досягнення у 
сфері виборчої реформи:
• кодифікація виборчого законодавства – Ви-
борчий кодекс України частково узгодив поло-
ження, що регулюють різні типи виборів – пре-
зидентські, парламентські та місцеві; 
• запровадження Виборчим кодексом України 
норм, направлених на дотримання прав грома-
дян. Так, уперше на законодавчому рівні роз-
межовано поняття «виборча адреса» та «за-
реєстроване місце проживання», що дозволяє 
внутрішньо переміщеним особам та трудовим 
мігрантам реалізувати свої виборчі права, зо-
крема проголосувати за місцем фактичного 
проживання. У кодексі також закладені основи 
для забезпечення виборцям з інвалідністю до-
ступу до виборчого процесу. Гендерна квота в 
пропорції не менше ніж два представники од-
нієї статі в кожній п’ятірці списку є обов’язко-
вою для реєстрації всього списку партії;

• Центральна виборча комісія (далі – ЦВК) 
отримала право створювати власні територі-
альні представництва, які функціонально за-
безпечуватимуть роботу Державного реєстру 
виборців на місцях та фахово консультувати-
муть організацію виборів;
• легалізація та розширення повноважень 
Тренінгового центру при ЦВК, який працюва-

1 https://ifesukraine.org/verhovna-rada-ukrayiny-uhvalyla-istorychne-rishennya-i-pryjnyala-vyborchyj-kodeks/
2 https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/A4_Toronto_ua_web4.pdf
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тиме у сфері спеціальної освіти та просвіти;
• закладені загальні положення для застосу-
вання ІТ-технологій на виборах, у тому числі в 
частині запровадження електронної звітності 
партій, електронних звернень виборців щодо 
зміни місця голосування або виборчої адреси, 
а також передбачена обов’язкова процедура 
перевірки відомостей кандидатів з боку ЦВК;
• обов’язкова публікація виборчих даних у 
форматі відкритих;
• забезпечення невідворотності покарання за 
вчинення злочинів проти виборчих прав через 
зміни до Кримінального кодексу України та Ко-
дексу України про адміністративні правопору-
шення.

2. Актуальні виклики / проблеми у відповід-
ній галузі політики 

Попри позитивні зміни, запроваджені Вибор-
чим кодексом України, деякі питання зали-
шилися поза увагою та потребують негайного 
законодавчого врегулювання. Хоча кодекс і 
запровадив пропорційну систему з відкрити-
ми регіональними списками, фактично вплив 
виборців на результати виборів обмежується 
запровадженням обов’язкових депутатських 
мандатів для «першої дев’ятки кандидатів» 
зі списку партії, що пройде до Парламенту, та 
першого кандидата зі списку партії, що пройде 
до місцевої ради. Окрім того, голоси виборців 
матимуть вплив лише для тих кандидатів, що 
подолають бар’єр – 25 % від розміру виборчої 
квоти. Відповідний показник варто знизити 
або взагалі відмовитися від рейтингування за 
такою схемою.

Неврегульованим залишається питання пе-
редвиборної агітації в мережі Інтернет та соці-
альних мережах, а також звітності про них. 

Іншою важливою проблемою є надмірне фі-
нансування виборчих кампаній. Так, виборчі 
кампанії (президентська і парламентська) 2019 
року ще раз підтвердили відсутність прозоро-
сті та залежність кандидатів і політичних пар-
тій від великих донорів3. Одним з механізмів 
регулювання є встановлення обмежень ви-
борчих фондів. Якщо раніше такі обмеження 
були відсутні на президентських і місцевих 
виборах, то на сьогодні кодекс скасував лімі-

ти й для виборчих фондів на парламентських 
виборах. Такі зміни призведуть до ще більшої 
залежності кандидатів та політичних партій від 
спонсорів і лобіювання інтересів саме спонсо-
рів їхніх виборчих фондів, а не громадян, інте-
реси яких мають представляти ті чи інші партії 
та кандидати. Хоча розмір грошової застави на 
місцевих виборах зменшено, перепоною для 
участі у виборах є необхідність сплати грошо-
вої застави всіма кандидатами та партіями на 
місцевих виборах. 

Спроможність територіальної виборчої комісії 
аналізувати фінансові звіти є низькою, що не 
сприяє прозорості проведення виборчої кам-
панії. Значна частина кандидатів ігнорують фі-
нансові вимоги, розуміючи свою безкарність. 
Законодавча база, що регулює питання пар-
тійних і виборчих фінансів, недосконала. По-
требує розв’язання питання дочасної агітації, 
традиційної на українських виборах, що дозво-
ляє приховувати реальні витрати на кампанію. 
Також фактично в тіні перебуває робота пар-
тійних штабів і такі питання, як оплата праці 
агітаторів і членів виборчих комісій від партій.

Довіра до виборів також залежить від точності 
списків виборців та якості роботи Державного 
реєстру виборців, який після запровадження 
у 2009 році жодного разу не проходив неза-
лежного аудиту чи оцінювання, а його дані на 
практиці є закритими навіть для учасників ви-
борів.

3. Рекомендації стосовно пріоритетних дій на 
2020–2021 рр. 

Ключовим завданням на 2020–2021 рр. має 
стати перегляд окремих положень кодексу, які 
стосуються як загальнодержавних, так і місце-
вих виборів:

• переглянути рівні місцевих виборів, на 
яких застосовується винятково пропорцій-
на виборча система. Партійна монополія не 
є природною для місцевого самоврядуван-
ня та суперечить міжнародним стандартам. 
На практиці українські політичні партії часто 
вкрай слабо представлені на місцевому рівні 
і не мають активних осередків. З огляду на це 
підхід, коли лише політичні партії отримують 
монополію на висування кандидатів у грома-
дах з більше ніж 10 тис. виборців, є дискри-

3 https://ifesukraine.org/ifes-predstavyla-klyuchovi-priorytety-v-sferi-realizacziyi-reformy-politychnogo-finansuvannya/
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мінаційним за своєю суттю до незалежних 
кандидатів;

• відмовитися від чинної форми імператив-
ного мандата, що не повинна створювати 
умови для партійної диктатури;

• врегулювати питання агітації в мережі Ін-
тернет, соціальних мережах. Важливо вста-
новити справедливий й адекватний мак-
симальний розмір виборчих фондів партій 
/ кандидатів для всіх типів виборів, а також 
належний контроль за фінансуванням ви-

борчих кампаній.

Окремим напрямом у сфері виборчої реформи 
повинні стати інформаційні та просвітницькі 
кампанії для виборців та органів адміністру-
вання виборчого процесу.

Не менш важливою є внутрішня реформа ЦВК, 
яка повинна включати прозорість та відкри-
тість способу ухвалення рішень, а також спро-
можність забезпечити безпеку персональних 
даних виборців, протидію кібератакам проти 
інформаційно-аналітичних систем.

Ці аналітичні брифи розроблені громадськими експертами та відображають позицію громадянського 
суспільства. Усі брифи пройшли процес публічних консультацій та обговорень і належним чином 
висвітлюють думку громадян.


